0

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

BULETIN
DOCUMENTAR
NR. 2/2017

Editura Ministerului Afacerilor Interne

COLEGIUL EDITORIAL
Președinte
Comisar-șef de poliție Nicușor CAZACU
Director Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Membri
Comisar-șef de poliție dr. Dumitru LICSANDRU
Director adjunct pentru Învățământ
Comisar-șef de poliție dr. Aurelia IANA
Șeful Catedrei Limbi Străine și Pregătire Misiuni Internaționale
Comisar-șef de poliție Marius DOBRA
Șeful Catedrei Formare Profesională Continuă
Comisar-șef de poliție Aurelia RĂDUȚ
Șeful Catedrei Management și Legislație

COLECTIV REDACȚIONAL
Subcomisar de poliție Gianina MILITARU
Coordonatorul Compartimentului Studii și Analize
Comisar-șef de poliție Lucia TOCACI
Compartimentul Studii și Analize
Agent principal de poliție Elena CIUR
Compartimentul Studii și Analize

RESPONSABIL DE NUMĂR: Comisar-șef de poliție Lucia TOCACI

CUPRINS
I. JUSTIȚIE –AFACERI INTERNE
Probleme în audierea persoanelor în cauzele penale.
Memorie, uitare, rememorare – comisar-șef de poliție
Florentin NEAGU ............................................................................ 5
Consideraţii generale privind identificarea criminalistică –
subcomisar de poliţie Cătălin Gabriel BUTOI-PUŢ ...................... 20
Expertiza fizico-chimică a urmelor de natură textilă –
comisar-şef de poliţie chimist Carmen Luminiţa ENE,
subcomisar de poliţie chimist-fizician Lorena-Magdalena
SAVU ............................................................................................... 41
Rolul expertizei fizico-chimice criminalistice în stabilirea
modului de producere a unei morţi violente – comisar-şef
de poliție dr. ing. chimist Maria Georgeta STOIAN,
comisar-şef de poliție ing. chimist Elena GALAN .......................... 56
II. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
ÎN INSTITUȚIILE DE APLICARE A LEGII
Ghidul exprimării orale. Modalităţi de organizare a
discursului în concordanţă cu cerinţele cadrului european
comun de referinţă pentru limbi străine – comisar-șef de
poliție Anne-Marie ANDREI .............................................. 69
Clișee, sloganuri, stereotipii – „maladiile contagioase” ale
limbii – comisar-șef de poliție Lucia TOCACI ........................ 81
Rolul cursanților dificili în dinamica sesiunilor de formare
– subcomisar de poliție Dania-Lara TROFIL ......................... 93
III. MANAGEMENT, DEZVOLTARE PERSONALĂ
ȘI PROFESIONALĂ
Management educațional în instituțiile de învățământ –
inspector principal de poliție Irina CĂLINESCU .................... 105
Leadership etic. Promovarea valorilor bazate pe etică în
rândul liderilor – plutonier major Dan Cristian IONAŞCU ........ 123
3

I
JUSTIȚIE – AFACERI INTERNE

PROBLEME ÎN AUDIEREA PERSOANELOR
ÎN CAUZELE PENALE.
MEMORIE, UITARE, REMEMORARE
Comisar-șef de poliție Florentin NEAGU
Direcția de Investigații Criminale, I.G.P.R.
Serviciul de Analiză Comportamentală

În acord cu prevederile Codului de procedură penală, în
cursul procesului penal, pentru stabilirea situației de fapt, a
gradului de participație a persoanelor implicate în comiterea
faptelor, a circumstanțelor și împrejurărilor concrete de săvârșire a
acestora, se pot audia următoarele persoane:
– suspectul, inculpatul;
– persoana vătămată;
– partea civilă;
– partea responsabilă civilmente;
– martorii;
– experții.
Din păcate, însă, din cauze subiective și/sau obiective,
mărturiile acestor persoane pot fi mincinoase, incomplete,
partizane, astfel că stabilirea cât mai exactă a stării de fapt devine
o sarcină dificilă pentru organele judiciare.
Dintre cauzele subiective des întâlnite enumerăm:
a) existența unui interes al subiectului în cauză:
– suspecții sau inculpații beneficiază de prezumția de
nevinovăție și au dreptul de a nu contribui la propria acuzare, însă
chiar și atunci când recunosc comiterea faptelor, ei tind să se pună
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într-o lumină mai puțin „neagră”, minimizând reacția personală și
hiperbolizând activitatea victimelor;
– persoana vătămată și partea civilă rareori își vor
recunoaște „partea lor de vină”, din dorința de a transfera întreaga
responsabilitate pe umerii suspectului/inculpatului și pentru a
obține despăgubirile materiale solicitate;
– partea responsabilă civilmente participă, alături de
inculpat, la repararea prejudiciului material sau moral, având, prin
urmare, interes să-l anuleze sau să-l limiteze;
– martorii care, deși nu cunosc exact desfășurarea
activității infracționale, din motive de răzbunare, de indignare
civică, mânați de dorința de „a se face dreptate” (cunoscând
eventualele antecedente ale suspectului/inculpatului), sunt
interesați în condamnarea „vinovatului”, prezintă în mod exagerat
derularea activității infracționale;
– unii experți pot avea interese personale și pot interpreta
în mod particular elementele de analizat, pentru a putea ajunge la
concluziile anume dorite;
b) „contaminarea” memoriei: martori oculari ori chiar
persoane vătămate ale căror percepții proprii sunt „îmbogățite” sau
„sărăcite”, în mod conștient sau nu, de comentariile/susținerile
altor martori sau altor persoane, ori de realizarea unor proprii
deducții logice;
c) confuzii cu privire la identitatea unor persoane –
asemănările fizice și/sau vestimentare ale unor persoane pot da
naștere unor confuzii involuntare în mintea subiectului audiat;
d) modalitatea neprofesionistă în care investigatorul
poate chestiona persoana audiată și poate consemna relatarea
răspunsurilor acesteia, din dorința de a face o „îmbucșare” a
declarațiilor, pentru ca acestea să se coroboreze și să se completeze
una pe cealaltă, pentru dovedirea/susținerea unei idei deja stabilite.
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Mărturiile persoanelor audiate pot fi, însă, incorecte și din
cauze obiective: procesele naturale de uitare, de alterare a
amintirilor, de pierdere a memoriei.
MEMORIE, UITARE, REMEMORARE
„Memoria este un lucru complicat, o rudă a adevărului,
dar în mod cert, nu e sora sa geamănă.”
– Barbara Kingsolver –

Audierea persoanelor se realizează într-o plajă uriașă de
timp, ce pornește de la câteva minute sau ore de la producerea
evenimentului investigat și poate ajunge până la săptămâni, luni,
ani și chiar zeci de ani de la acel eveniment (de exemplu, în
cazurile privind crimele comunismului, criminalii de război etc.).
Timpul scurs între eveniment și momentul audierii are o influență
deosebită asupra cantității și calității informațiilor extrase din
memoria subiectului audiat. De asemenea, nivelul de educație și
starea de sănătate a subiectului, importanța și atenția acordate,
conștient sau nu, evenimentului respectiv, sunt factori suplimentari
care influențează acuratețea informațiilor extrase din memorie,
precum și durata păstrării acestora.
Memoria reprezintă mijlocul
prin care reținem și extragem
informații din experiențele noastre
anterioare, pentru a le putea utiliza în
prezent și viitor. Pentru aceasta, sunt
parcurse trei etape distincte și
deopotrivă de importante: encodarea,
stocarea și recuperarea informației.
(sursa foto: http://www.biocebral.ro/
trucuri-pentru-o-memorie-de-invidiat/)
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În funcţie de conținut, memoria poate fi:
 verbal-abstractă – reținerea de cuvinte, noţiuni;
 plastică – reprezentări vizuale, auditive etc.;
 afectivă – emoții, sentimente;
 motorie – deprinderi, acţiuni automatizate.
În funcție de durata de păstrare a informațiilor, psihologii
disting între trei tipuri de memorie:
 memoria senzorială sau imediată (de foarte scurtă durată);
 memoria de scurtă durată;
 memoria de lungă durată.
Memoria senzorială sau imediată se referă la o întârziere
de fracțiuni de secundă în care o imagine mai persistă în memorie
după ce ea a dispărut din câmpul vizual. Spre exemplificare, ea
este cea care face posibil ca imaginile statice expuse succesiv, sub
10 sutimi de secundă, la cinematograf, să se contopească și să
creeze iluzia mișcării.
Memoria de scurtă durată (MSD) reprezintă abilitatea de a
reține informațiile suficient de mult pentru a putea fi utilizate, ca
în cazul în care reținem un număr de telefon până după ce îl
formăm1. Aceasta se poate întinde de la câteva zeci de
milisecunde, până la câteva minute (rar).
Memoria de lungă durată (MLD) este tezaurul personal de
cunoştinţe, experiențe, competenţe. Ea conţine informaţii pe care
subiectul le consideră necesare pentru timpul ce urmează, pentru
timpul viitor2. Păstrarea informațiilor în acest caz durează ani de
zile, iar uneori pe parcursul întregii vieți.
1

Rusu, E.C., Psihologie cognitivă – ediția a II-a, Editura Fundației România de
Mâine, București, 2007, pag. 155.
2
Negură, I., Psihologia memoriei, gândirii și imaginației – note de curs,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Facultatea de
Psihologie și Psihopedagogie Specială, Catedra de Psihologie, 2016, pag. 15.
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În contextul audierii martorilor oculari ai unui eveniment,
investigatorii trebuie să țină cont și de un alt aspect: deși martorii
oculari participă, în timp real, la desfășurarea aceluiași eveniment,
deseori percep și rețin lucruri diferite, astfel că reconstituirea
fidelă a evenimentului necesită abilități profesionale deosebite din
partea investigatorilor, nevoiți să rezolve un adevărat „puzzle”.
Pentru a exemplifica, redăm mai jos un fragment3 din
Haber & Haber (2000):
„(…) Este vorba de o situaţie reală în care a avut loc un jaf
într-o bancă. Atacatorii au intrat în bancă, l-au imobilizat pe
agentul de pază din hol, le-au spus clienților să se întindă cu faţa
la podea, iar funcţionarilor le-au cerut să le dea toţi banii pe care
îi aveau. După aceasta, atacatorii au părăsit în fugă incinta
băncii. În timpul comiterii acestui eveniment, în bancă se aflau
cinci funcţionari, doi ofiţeri, un gardian şi cinci clienți. După
aproximativ o oră, anchetatorii din cadrul poliţiei au luat
declaraţii de la toţi cei care se aflau în momentul comiterii faptei
în bancă. Confruntând declaraţiile, s-a observat că există unele
contradicţii referitoare la numărul atacatorilor, costumația
acestora, acţiunile pe care le-au întreprins, durata jafului,
prezenţa armelor de foc etc. Jaful a fost înregistrat de camerele
video ale băncii, iar după compararea acestor înregistrări cu
descrierile martorilor s-a arătat că niciunul dintre ei nu a oferit o
descriere corectă a secvenței evenimentelor. De asemenea, niciun
martor nu a fost capabil să ofere o descriere „curată” a vreunui
atacator. Mai mult, când s-au realizat identificările ulterioare pe
3

Fragmentul este citat în Cursul postuniversitar de Psihologie Judiciară,
Universitatea „Babeș-Bölyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Psihologie și Științe
ale Educației – Catedra de Psihologie, autori conf. univ. dr. Ioan Buș,
prof. univ. dr. Adrian Opre, pag. 67.
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baza fotografiilor, patru din cei treisprezece martori au indicat ca
autor al jafului pe unul dintre clienți sau chiar pe unul dintre
funcţionari, iar trei martori au indicat ca atacator o persoană
care nu fusese în bancă în timpul jafului. Toţi acești șapte martori
au menţionat că sunt siguri că au identificat corect atacatorul şi
că sunt pregătiţi să depună mărturie.”
Dacă
astfel
de
situații pot fi întâlnite în
cadrul audierilor realizate
după doar o oră de la
desfășurarea evenimentului,
atunci cum sunt cele
efectuate după o perioadă
mai mare de timp, când
apare și fenomenul natural al uitării4?
(sursa foto: http://www.healthkartrx.com/blog/memory-loss-toalzheimer-things-to-clarify.php)
Uitarea se află în relație dinamică cu memorarea, păstrarea
și reactualizarea informației. Ea se referă la pierderile ce se
înregistrează în păstrare și se exprimă prin faptul că în anumite
împrejurări informaţiile nu se mai reactualizează5.
Pentru a avea o reprezentare obiectivă a modului în care
trecerea timpului alterează informațiile stocate în memorie, vom
prezenta, în cele ce urmează, cazul real referitor la doi martori oculari
4

Nefiind luate în calcul pierderile de memorie posttraumatice (amneziile
anterograde și/sau retrograde).
5
http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/Memoria-si-Formele-memoriei
83.php
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ai aceluiași eveniment, audiați la trei intervale diferite de timp de
la producerea lui. Cei doi martori au vârste diferite, dar un nivel de
educație similar. Compararea conținutului declarațiilor este
edificatoare atât în ceea ce privește pierderea de informație, cât și
în indicarea diferită a timpului în care s-a petrecut evenimentul,
prezentarea numărului de persoane implicate și participația
acestora. Atenție și la diferențele de conținut și de cantitate între
cele relatate de cei doi martori, care au asistat la același eveniment!
Istoricul evenimentului investigat:
În data de 19 iulie 2005, P.M. a sesizat organele de poliție
cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa, P.M.N., în vârstă de
17 ani, decedată în balconul apartamentului lor situat la etajul
4 (bloc cu patru etaje), din localitatea H, având o curea în jurul
gâtului, fixată sub formă de laț. Până la sosirea echipei de
cercetare, tatăl a îndepărtat cureaua de la gâtul cadavrului.
Din investigații a rezultat că în ziua de duminică,
17 iulie 2005, P.M.N. a mers cu două prietene ale ei să se plimbe
pe marginea unui baraj de acumulare. La un moment dat, P.M.N. a
alunecat și a căzut într-o băltoacă, murdărindu-se de noroi pe
partea stângă a corpului și pe sabotul stâng, acest eveniment
adâncindu-i starea de depresie (rămăsese repetentă, se certase cu
prietenul, iar în timpul plimbării la baraj și-a pierdut și telefonul
mobil cumpărat de fratele ei).
La întoarcerea în localitate, pentru a ascunde situația
jenantă de a fi murdară de noroi pe îmbrăcăminte, cele două
prietene i-au pus pe umeri minorei P.M.N. pătura avută de ele
pentru a sta „la iarbă verde” la baraj. Când au ajuns la blocul în
care locuia una dintre cele două prietene, aceasta s-a despărțit de
P.M.N. și cealaltă prietenă. Astfel, P.M.N. își continuă deplasarea
11

spre blocul de domiciliu fiind însoțită doar de una dintre prietenele
ei, care o ținea protector cu brațul pe după umeri, pentru a-i susține
pătura pe spate. Cu puțin timp înainte de a ajunge la bloc, talpa
sabotului drept al minorei P.M.N. se dezlipește, astfel că merge cu
acesta „târâit”, șchiopătând.
În fața blocului numitei P.M.N. se aflau două vecine, A.A.
și Ț.M. Pe scara blocului, P.M.N. abandonează mai întâi sabotul
stâng în fața apartamentului numitei A.A., apoi, la un etaj superior,
și pe cel drept, intrând desculță în apartament. Prietena ei a stat cu
ea circa 10-15 minute, apoi a plecat, luând cu ea pătura ce
aparținea celeilalte fete.
Evoluția în timp a declarațiilor martorului A.A.
(muncitoare, studii 12 clase, avea vârsta de 33 de ani la data
producerii evenimentului investigat)
21 iulie 2005

3 mai 2006

8 august 2016

(la 4 zile de la
eveniment)

(la 9 luni și
3 săptămâni de la
eveniment)

(la 11 ani și 3
săptămâni de la
eveniment)

Audiere efectuată de
ofițer de poliție

Audiere efectuată
de procuror
(…) în seara zilei
În seara de
de duminică,
17 iulie 2005, pe la
17 iulie 2005, în jurul ora 20:30, am ieșit
orei 20:30, am ieșit în cu copilul la
fața blocului, la
plimbare în fața
scară, cu copilul și cu blocului.
vecina Ț.M., care
locuiește în scară cu
mine, la etajul 2.
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Audiere efectuată de
alt procuror
În luna iulie 2005,
știu că era o zi de
duminică, am ieșit în
fața blocului în jurul
orei 20:00. Afară era
cald, la fel și în casă.
Neavând balcon la
parter, unde locuiesc,
am ieșit afară.
Lângă bloc erau mai
multe persoane. Îmi
amintesc de Ț.M.
și C.E.

Pe la ora 20:30, din
oraș și-a făcut apariția
fiica vecinului meu de
la eajul 4, pe nume
P.M.N. însoțită de o
prietenă de vârstă
apropiată.

Am văzut cum, pe
la ora 20:35, din
oraș și-a făcut
apariția vecina mea,
P.M.N., însoțită de o
tânără de vârstă
apropiată, pe care nu
Vecina mea, P.M.N.,
o cunosc.
era învelită cu o
pătură pe fond maro
P.M.N. era susținută
cu pătrate, având capul de după umeri de
descoperit, văzându-se acea tânără, dând
că era îmbrăcată cu
astfel impresia că îi
un tricou de culoare
este rău. De
neagră și pantaloni de asemenea, avea o
aceeași culoare.
talpă lipsă la unul
Mi-a atras atenția
din saboți. Ambii
încălțămintea vecinei saboți prezentau
mele, deoarece avea în urme de noroi.
picioare o pereche de
După vreo
saboți, sabotul de la
10 minute tânăra
piciorul drept având
necunoscută a
talpa lipsă, motiv
coborât din bloc și a
pentru care P.M.N.
plecat.
mergea șchiopătând
(…), iar sabotul din
partea stângă era plin
de noroi.
Prietena vecinei mele
o ținea pe vecina mea
cu brațul drept pe la
spate, în partea
omoplatului, iar
vecina mea ținea
capul pe umărul drept
al acesteia. Vecina
mea se comporta ca o
persoană căreia îi este
rău sau era în altă
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La un moment dat,
cred că era în jurul
orelor 21:00-21:30,
am văzut-o pe vecina
P.M.N. care mergea
susținută de alte două
fete apropiate de
vârsta ei. P.M.N. avea
o pătură pusă pe
umeri ca o pelerină.
În picioare avea o
pereche de saboți.
Partea superioară era
sub formă de curelușe
din material ca de
blug. Erau murdari de
noroi.
Mi s-a părut că se
simte rău, explicat de
faptul că era susținută
de cele două fete pe
care nu le cunoșteam.
Au intrat toate trei în
bloc, dar nu le-am
acordat atenție.
Cred că după vreo
5 minute, cele două
fete care o însoțiseră
pe P.M.N. au ieșit din
bloc.
Am mai stat în fața
blocului vreo
10 minute, după care
am revenit în
apartament. Însă în
scara blocului, la
nivelul scărilor, la o
distanță de circa un
metru de ușa de la

stare, motiv pentru
care era ajutată să
se deplaseze de
prietena ei.
După ce a intrat în
scara blocului, vecina
mea, P.M.N., a
abandonat în scară, în
fața ușii apartamentului
meu, sabotul bun din
piciorul stâng, după
care a urcat la etajul 4
unde locuiește.

apartamentul meu am
găsit unul dintre
saboții P.M.N. M-am
mirat când l-am
văzut. L-am luat și
l-am pus deasupra
cutiilor poștale. M-am
gândit că-i voi atrage
atenția asupra acestui
aspect a doua zi.

După circa
10 minute, prietena
vecinei mele a
coborât, având asupra
ei pătura cu care
fusese învelită vecina
mea.

Evoluția în timp a declarațiilor martorului Ț.M.
(pensionară, studii 12 clase, avea vârsta de 51 de ani la data
producerii evenimentului investigat)
8 noiembrie 2005

3 mai 2006

8 august 2016

(la 3 luni și
3 săptămâni de la
eveniment)

(la 9 luni și
3 săptămâni de la
eveniment)

(la 11 ani și
3 săptămâni de la
eveniment)

Audiere efectuată de
agent de poliție
În seara de
17 iulie 2005, în jurul
orei 20:30 am ieșit din
bloc pentru a mă
plimba. În timp ce mă
aflam pe str. A.c.B, la
o distanță de circa 50
m față de bloc, pe

Audiere efectuată de
procuror
În seara de
17 iulie 2005,
în jurul orei 20:30,
aflându-mă la circa
50 metri de imobil,
undeva dincolo de
stradă am văzut-o pe
vecina mea, P.M.N.

Audiere efectuată de
ofițer de poliție
Îmi amintesc ziua
respectivă de
17 iulie 2005. Era o zi
de duminică foarte
călduroasă.
Seara mă aflam pe
bancă, în fața
blocului, împreună cu
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partea cealaltă de
stradă am văzut-o pe
vecina mea, P.M.N.,
care era însoțită de o
tânără și se deplasa
spre casă.
Menționez că
P.M.N. avea pe spate
o pătură, adică era
învelită și din când în
când îi mai cădea
pătura de pe spate, iar
tânăra care o însoțea
îi ridica pătura.
Am observat că cele
două tinere discutau
când se deplasau, însă
P.M.N. era sprijinită
de cealaltă tânără,
care o ținea cu mâna
de după umeri.
Nu am observat
dacă într-adevăr
P.M.N. era în stare de
ebrietate, întrucât eu
mă aflam la o distanță
de circa 10-15 m.
După ce au intrat în
bloc, la 10-15 minute
tânăra care a însoțit-o
pe P.M.N. a ieșit din
bloc având pătura cu
care era învelită
P.M.N. sub braț și
s-a deplasat către
strada M.
Nu o cunosc pe
tânăra respectivă, însă
am mai văzut-o la
P.M.N.

care era însoțită de
vecina A.A. și
către o tânără și care vecina C.E.
Era ora 21:00, cred.
se deplasa spre casă.
Fiindcă se înnopta. Au
Numita P.M.N. era mai fost și alți vecini,
susținută de tânăra ce bărbați, care au stat în
o însoțea, lăsând
fața blocului, dar au
impresia că nu se
urcat în apartamente.
simțea bine.
Când eu și vecinele
intenționam
să urcăm
După ce au intrat
în
bloc,
am
observat
în bloc, la vreo
trei fete care veneau
10-15 minute, tânăra
pe stradă spre blocul
care a însoțit-o a ieșit
nostru. Ne-am întrebat
din bloc și s-a
cine or fi. Nu le
deplasat către
vedeam bine.
strada M.
Nu-mi amintesc
prea bine, dar dacă
mă gândesc mai bine,
cred că erau doar
două fete. Când au
ajuns lângă noi, am
recunoscut-o pe
P.M.N. Aceasta purta
o pătură pe umeri,
care tot îi aluneca.
Cealaltă fată, un pic
mai plinuță, dar cam
de aceeași vârstă cu
ea, pe care nu o
cunoșteam, îi ridica
pătura și o susținea pe
P.M.N.
Mi-a atras atenția
starea în care se afla
P.M.N. Era tristă,
ținea capul aplecat.
Nu ne-a salutat, cum
făcea de obicei. Era
moleșită.
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Fetele ne-au ocolit
și au intrat în bloc.
Nici eu și nici vecinele
nu le-am abordat.
Am rămas în fața
blocului și am văzut
că după câteva minute
(vreo 10 minute) fata
care o conducea pe
P.M.N. a ieșit în fugă
din bloc și a plecat
spre stradă.
Nu am mai
întâlnit-o în acea
seară pe P.M.N., dar
nici înainte, pe timpul
zilei, până la ora
20:00 când a venit la
bloc.

Exemplele de mai sus sunt menite să atragă atenția asupra
importanței studierii și cunoașterii tehnicilor de interogare de către
investigatori, în atingerea nobilului deziderat al stabilirii
adevărului în cauzele instrumentate.
Doar pentru informare, amintim aici de o tehnică de
intervievare mai puțin cunoscută, care stimulează rememorarea,
respectiv cea a interviului cognitiv, a cărui eficacitate a fost studiată
și demonstrată, printre alții, de R.E. Geiselman și R.P. Fisher6.
Interviul cognitiv reprezintă o modalitate de desfășurare a
interogatoriului martorilor și victimelor, având scopul de a
recupera din memoria acestora cât mai multe informații, pe care
inițial nu sunt conștiente că le dețin. Victimele și martorii unor
6

Geiselman, R.E., Fisher, R.P., MacKinnon, D.P., & Holland, H.L. (1985).
Eyewitness Memory Enhancement in the Police Interview: Cognitive Retrieval
Mnemonics versus Hypnosis. Journal of Applied Psychology, 70[2], 401-412.
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evenimente deosebite (infracțiuni violente, accidente etc.), care se
derulează cu rapiditate, sunt încărcați emoțional, astfel că atenția
lor este incidentală7. Scopul interviului cognitiv este de a trezi în
subiecții intervievați „conștiința adormită” și de a obține de la ei
informații suplimentare celor inițiale.
Desfășurarea interviului cognitiv presupune parcurgerea a
patru pași8:
1. Investigatorul încearcă să restabilească mediul și
contextul personal al crimei pentru fiecare dintre martori, prin
formularea de întrebări generale, despre activitățile lor sau
sentimentele din acea zi, față de ceea ce vedeau, auzeau, despre
vreme etc.
2. Se solicită martorilor să descrie evenimentul dintr-o
perspectivă diferită (să se pună în locul altor martori și să
povestească întâmplările din acest nou punct de vedere).
3. Relatarea incidentului într-o ordine narativă diferită.
Datorită efectului informației recente, oamenii tind să își
amintească evenimentele imediate mai clar decât altele. Astfel,
martorii ar trebui încurajați să relateze lucrurile în mod invers: de
la final către început.
4. Martorii sunt rugați să consemneze fiecare detaliu, oricât
de obișnuit sau trivial ar părea că este pentru ei. Ideea din spatele
acestui pas este că un detaliu neimportant poate acționa ca un
factor declanșator pentru informații-cheie ale evenimentului.
Studiul realizat, în 1985, de Geiselman ș.a. a constat în
realizarea unei comparări obiective între rezultatele unor
interogatorii obținute prin trei tehnici diferite: interviul cognitiv,
7
8

https://psihojudiciara.wordpress.com/2014/11/01/interviul-cognitiv-pe-scurt/
Idem.
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interviul sub hipnoză și interviul-standard utilizat de polițiștii din
Los Angeles.
Celor 89 de subiecți ai studiului le-au fost prezentate
înregistrări video destinate pregătirii polițiștilor, în care erau
reconstituite infracțiuni violente grave. După 48 de ore, în mod
individual, subiecții au fost supuși unor interviuri interactive de
către investigatori cu experiență, desfășurate prin cele trei tehnici.
Rezultatele finale au arătat că:
 atât interviul cognitiv, cât și interviul realizat prin
folosirea hipnozei au dus la obținerea unui număr mai mare de
informații corecte decât prin folosirea interviului-standard;
 numărul informațiilor incorecte a fost aproximativ
similar în toate cele trei tehnici de interviu aplicate.
Dacă legislația procedurală românească nu permite
utilizarea în procesele penale a interviului sub hipnoză, tehnica
interviului cognitiv poate fi aplicată cu succes de către
investigatori cu studii de psihologie.
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CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND
IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ
Subcomisar de poliție Gabriel Cătălin BUTOI-PUȚ
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Conceptele de identificare şi identitate
Stabilirea identităţii unor persoane sau obiecte, în sens larg,
reprezintă elementul definitoriu al procesului de investigare
criminalistică. Acest proces deţine un loc bine conturat, de
maximă importanţă în ansamblul cercetărilor criminalistice. Se
apreciază că această identificare reprezintă „problema centrală a
investigaţiilor criminalistice”1, fiind în acelaşi timp „piatra
unghiulară a acestei ştiinţe”2. Raportându-se la necesităţile
practice, în literatura de specialitate se învederează că acest gen de
activitate este „indisolubil legat de actul de justiţie”3.
Identificarea unei persoane este posibilă nu numai prin
intermediul unor metode tehnice, ci şi pe baza declaraţiilor unui
martor ocular sau ale victimei, în cadrul unor activităţi
procedurale, cum este, de pildă, recunoaşterea din grup efectuată
în conformitate cu reguli tactice criminalistice. Acest proces este
posibil datorită perceperii realităţii obiective şi sesizării
proprietăţilor, trăsăturilor caracteristice unei persoane sau unui
1

Paul L. Kirk, Crime Investigation, Physical Evidence and the Police
Laboratory, Interscience Publisher, New York, 1966, pag. 12.
2
Emilian Stancu, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, Bucureşti, 1986, pag. 26.
3
L. Ionescu, D. Sandu, Identificarea criminalistică, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1990, pag. 5.
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obiect care se individualizează în cadrul mai larg al categoriei de
fiinţe sau lucruri asemănătoare. Ne aflăm în prezenţa recunoaşterii
de persoane ori obiecte, rezultată dintr-un proces de gândire prin
care s-au comparat caracteristicile mai multor obiecte sau
persoane, în vederea stabilirii identităţii sau neidentităţii lor4.
Spre deosebire de identificarea din alte domenii,
identificarea criminalistică presupune recunoaşterea unui obiect
concret, ce poate avea elemente sau însuşiri de natură să-l apropie
de alte obiecte asemănătoare, de acelaşi gen sau specie, dar care se
deosebeşte de toate acestea prin trăsături care îl fac să fie identic
numai cu sine însuşi.
Prin identitate se înţelege însuşirea unei persoane, a unui
obiect sau fenomen de a-şi manifesta individualitatea în timp şi
spaţiu, prin caracteristicile fundamentale, permanente, ce le
deosebesc de toate celelalte şi le determină să rămână ele însele pe
întreaga durată a existenţei lor. De precizat că, prin identic, trebuie
să vedem un concept aplicabil la ceea ce este unic, o persoană, un
obiect sau chiar fenomen5.
Cu privire la condiţiile pe care caracteristicile
fundamentale de individualizare a persoanei sau obiectului trebuie
să le îndeplinească, sunt necesare câteva sublinieri:
a) Pentru stabilirea identităţii nu este absolut necesar să se
apeleze la toate trăsăturile obiectului identificării, fiind suficiente
caracteristicile esenţiale prin care acesta se individualizează şi se
distanţează de celelalte obiecte.
b) Deşi identitatea presupune durata în timp a trăsăturilor
particulare, dublată de relativa lor stabilitate, în practica
4

C. Suciu, Criminalistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972,
pag. 16.
5
Emilian Stancu, Criminalistică, Editura Actami, Bucureşti, 1995, op. cit., pag. 38.
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criminalistică există cazuri de identificare pe baza unor
caracteristici temporare.
c) Identificarea nu trebuie interpretată într-un mod fixist,
întrucât orice lucru, orice element caracteristic al acestuia se află
în permanentă mişcare şi transformare, fiind supus acţiunii şi
influenţei unor factori externi sau interni.
Procesul este propriu atât fiinţelor, cât şi obiectelor,
inclusiv urmelor acestora6.
Deci identificarea criminalistică se distinge, faţă de
procesele de identificare întâlnite în alte domenii ale ştiinţei, prin
anumite elemente de specificitate.
Astfel, într-o opinie, prin identificarea criminalistică „se
înţelege stabilirea obiectului care se află în legătură cauzală cu
fapta cercetată, în scopul obţinerii de probe judiciare”7.
Potrivit unei alte opinii, identificarea criminalistică este
privită ca „un proces de stabilire cu ajutorul mijloacelor şi
metodelor proprii ştiinţei criminalistice, a factorului creator al
urmei, pe baza caracteristicilor acestuia, constituite într-un sistem
unitar şi individualizat, conţinute, transmise sau reflectate în
urmă”. La aceasta se adaugă opinia conform căreia identificarea
criminalistică se constituie într-o metodă de cunoaştere ştiinţifică a
obiectelor, relevante din punct de vedere al probaţiunii şi de creare
a posibilităţilor descoperirii relaţiilor ce leagă obiectele unele de
altele8.
Identificarea criminalistică este o activitate, un proces de
stabilire a persoanei sau obiectului concret, material, aflat în
6

Emilian Stancu, Criminalistică, Editura Actami, Bucureşti, 1995, op. cit.,
pag. 38-39.
7
N. Dan, Tratat practic de criminalistică, vol. II, Editura Ministerului de
Interne, Bucureşti, 1979, pag. 10.
8
C. Dumitrescu, Identificarea criminalistică – Notă de curs, ed. 1992, pag. 2.
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legătură cauzală cu fapta ilicită. La baza identificării stă un sistem
de particularităţi sau trăsături caracteristice – identificarea servind,
în ultimă instanţă, scopului procesului penal, de aflare a
adevărului.
Prin urmare, putem defini identificarea criminalistică şi
ca un proces de constatare a identităţii unor persoane, obiecte
sau fenomene, aflate în legătură cauzală cu fapta ilicită, prin
metode ştiinţifice criminalistice, în scopul stabilirii adevărului
în procesul judiciar9.
Rolul identităţii şi al identificării criminalistice în stabilirea
anumitor împrejurări care au legătură cu fapta cercetată a fost şi este
controversat în literatura de specialitate. După unii autori,
identificarea operează nu numai în cazurile în care obiectul
cercetării constă în stabilirea anumitor stări de fapt, ci în oricare altă
situaţie chiar şi în aceea a corectei încadrări juridice a unei fapte
penale. Adepţii acestei teze argumentează că, în fond, realizarea
unei corecte încadrări juridice, în ultimă instanţă, înseamnă a stabili
identitatea între elementele constitutive ale infracţiunii cercetate şi
cele ale unei fapte prevăzute de legea penală.
Nu există nicio îndoială că elemente ale identificării logice
pot fi întâlnite în orice activitate care urmăreşte punerea în
evidenţă a împrejurărilor faptice ale cauzei penale cercetate, dar nu
este mai puţin adevărat că identificarea criminalistică are
specificul ei determinat de conţinutul problemelor incluse în
obiectul ştiinţei criminalistice, în general, şi în obiectul propriu
identificării, în special. În criminalistică sunt supuse identificării
obiecte care posedă un sistem de caracteristici şi care se află în
legătură cauzală cu fapta cercetată. Pentru a demonstra, de
9

Emilian Stancu, Criminalistică, Editura Actami, Bucureşti, 1995, op. cit., pag. 40.
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exemplu, legătura cauzală dintre acţiunea sau inacţiunea unei
persoane şi rezultatul faptei sale, trebuie determinate mai întâi
legăturile existente între diferite obiecte.
OBIECTUL IDENTIFICĂRII. DEFINIŢIE
ŞI CLASIFICARE
În criminalistică sunt supuse procesului identificării
obiecte, persoane, fenomene care au anumite caracteristici,
particularităţi şi care se află în relaţie cauzală cu fapta cercetată.
De aceea, pentru a demonstra existenţa legăturii cauzale
între o anumită faptă şi consecinţele acesteia, este necesară, mai
întâi, stabilirea cât mai exactă a raporturilor dintre diferitele
obiecte în ansamblul faptic verificat. De aici se poate concluziona
că identificarea criminalistică are un rol determinant în cercetarea
datelor faptice, contribuind la descoperirea, fixarea, ridicarea,
conservarea şi verificarea elementelor materiale care pot explica şi
proba o anumită stare de fapt.
Nu intră în sfera identificării criminalistice probleme cum
ar fi vinovăţia sau nevinovăţia unei persoane bănuite de săvârşirea
unei infracţiuni, în schimb este posibil ca ea să contribuie la
examinarea şi clarificarea împrejurărilor în care s-a comis fapta.
Astfel, criminalistului nu i se poate cere să răspundă la întrebarea
dacă o anumită persoană a comis furtul, în schimb poate fi întrebat
dacă urmele de mâini descoperite la faţa locului au fost sau nu
create de o anumită persoană.
Se remarcă deci că pe calea identificării criminalistice nu se
rezolvă probleme de natură juridică, ci probleme de natură faptică10.
10

Tratat practic de criminalistică, vol. II, 1978, pag. 11; Emilian Stancu,
Criminalistică, op. cit., pag. 40.
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Obiectul identificării criminalistice este un obiect
material prin natura sa, concret, fie el fiinţă sau lucru, precum
şi fenomenul care a generat o anumită stare de fapt, care
prezintă caracteristici sau proprietăţi, precum şi însuşiri
particulare, prin care el se manifestă în spaţiu şi timp, îl face
susceptibil, de a crea urme şi implicit, de a fi identificat,
stabilindu-se astfel şi relaţia lui cauzală cu faptele cercetate.
Identificarea criminalistică presupune existenţa obligatorie
a două categorii de obiecte, care trebuie diferenţiate în raport cu
scopul acestei activităţi.
Din acest punct de vedere, prima categorie o reprezintă
obiectele de identificat, respectiv acele obiecte ale căror urme sau
reflectări materiale au fost descoperite la locul faptei. În
criminalistică, aceste obiecte mai sunt denumite şi obiecte-scop,
avându-se în vedere, de fapt, ceea ce se urmăreşte prin identificare.
A doua categorie de obiecte o reprezintă obiectele
identificatoare sau, într-o altă terminologie, obiecte-mijloc, deci
acelea care poartă urmele unei fapte şi urmele înseşi, acestea
servind la identificarea obiectelor care le-au creat11.
În literatura de specialitate, obiectele-scop sunt denumite şi
obiecte căutate, iar obiectele-mijloc – obiecte verificate12.
De exemplu, dacă la locul faptei au fost descoperite urme
de încălţăminte, pantofii care au creat urmele vor fi obiecte-scop
(căutate), iar pantofii care se presupune a fi creat urmele
examinate, vor fi obiecte-mijloc (verificate). De asemenea, glonţul
sau tubul găsit la locul faptei, în cazul descoperirii unei arme de
foc la comiterea unei infracţiuni, constituie obiect-mijloc, în timp
11
12

E. Stancu, Criminalistică, 1997, pag. 41, 1994, pag. 48-49.
Tratat practic de criminalistică, vol. II, op. cit., pag. 11.
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ce arma bănuită ridicată de la făptuitor constituie obiectul-scop, de
identificare.
Delimitarea foarte exactă a acestor obiecte nu prezintă doar
importanţă terminologică, strict teoretică, dimpotrivă ea are
importanţă practică, confuziile între cele două categorii de obiecte
menţionate putând atrage erori cu consecinţe negative asupra justei
finalizări a cauzelor.
Stabilirea identităţii între caracteristicile obiectelor
identificatoare şi cele ale obiectului de identificat, se rezolvă în
raport de obiectele supuse cercetării, din care cauză, acestea nu se
mai numesc obiecte de identificat.
În procesul identificării, pe lângă obiectele căutate şi
verificate, mai sunt şi urmele lor. Tocmai aceste urme oferă
posibilitatea criminalistului să examineze şi să stabilească
proprietăţile, caracteristicile individuale ale obiectelor cercetate.
Deci, pe de o parte, există obiecte de identificat, iar pe de altă
parte, urmele acestora, denumite obiecte identificatoare.
Practica judiciară atribuie identificării criminalistice şi
înţelesul de individualizare a unui obiect după un semn distinctiv
sau modificat intenţionat ori accidental. Se exemplifică, în acest
sens, relevarea seriilor pilite de pe arme sau motoare,
reconstituirea unor acte distruse prin ardere, spălare, răzuire,
evidenţierea unor scrisuri acoperite şi altele.
În activitatea de descoperire şi cercetare a infracţiunilor se
întâlnesc numeroase situaţii în care identificarea autorilor unor
infracţiuni, a victimelor acestora, a unor persoane sau cadavre cu
identitate necunoscută sau a unor obiecte, animale etc. se face pe
baza altor date decât cele oferite de cercetarea tradiţională
criminalistică a urmelor descoperite la faţa locului. Este vorba de
identificarea unei persoane, a unui obiect sau a unui animal după
26

memorie, pe baza imaginii acestora, respectiv a unor trăsături
exterioare sau a altor caracteristici, aşa cum acestea au fost
văzute, percepute de către o altă persoană: martor, victimă, iar în
cazuri mai rare chiar de făptuitor13.
PRINCIPIILE IDENTIFICĂRII
Principiul identităţii
Acest principiu presupune determinarea unei persoane sau
a unui obiect concret dar, aşa cum aminteam, este important a fi
stabilită şi neidentitatea, necesară excluderii din cercul suspecţilor
a persoanelor bănuite de săvârşirea unei fapte penale. Aplicarea
acestui principiu trebuie respectată într-un mod riguros pentru a se
evita eventualele confuzii redate de situaţia în care cercetarea se
rezumă numai la stabilirea elementelor de asemănare a persoanelor
fără aprofundarea cunoaşterii şi relevării elementelor specifice.
Principiul
delimitării
obiectelor
identificării
criminalistice în obiecte-scop al identificării şi obiecte-mijloc
de identificare
Obiectul-scop al identificării se află în legătură cauzală cu
fapta ilicită şi se concretizează în diferite ipostaze (persoana
infractorului sau a victimei, instrumentele folosite la săvârşirea
faptei ş.a.).
Obiectul-mijloc de identificare constă în urmele
obiectului-scop şi în modelele de comparaţie realizate
experimental în laborator.
Este absolut necesară distincţia între cele două obiecte,
nefiind permisă nicio abatere de la acest principiu.
13

C. Dumitrescu, E. Gacea, Elemente de antropologie judiciară, Bucureşti,
1993, pag. 11.
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Principiul stabilităţii relative a caracteristicilor de
identificare
Caracteristicile esenţiale ale unei persoane nu sunt suficiente
pentru a o individualiza de celelalte fiinţe umane, ele trebuind să
prezinte şi o anumită stabilitate. Această stabilitate se raportează la
intervalul de timp cuprins între momentul descoperirii urmelor şi
momentul efectuării examenelor comparative.
Expertul criminalist va trebui să delimiteze caracteristicile
schimbătoare de cele relativ stabile şi să determine cu precizie
dacă acestea au putut fi influenţate de diverşi factori interni sau
externi, în formă sau conţinut.
Principiul dinamicităţii caracteristicilor de identificare
Prin prisma schimbării trăsăturilor şi proprietăţilor
caracteristice, a interacţiunii cauzale cu factori care pot determina
modificări de ordin calitativ şi cantitativ, este necesară abordarea
cercetării persoanelor în mişcare.
FORMELE ŞI ETAPELE IDENTIFICĂRII
Formele identificării
Fazele procesului de identificare marchează momentele
mai însemnate de stabilire a caracteristicilor esenţiale ale
obiectului-mijloc şi obiectului-scop, în urma examinării lor
comparative14.
Înainte de identificarea propriu-zisă, obiectele sunt
delimitate – pe baza caracteristicilor descoperite – în tipuri, grupe
şi uneori chiar în subgrupe, activitate ce se realizează prin
reţinerea, în procesul examinării, a trăsăturilor esenţiale şi
comune mai multor obiecte, fenomene sau fiinţe asemănătoare.
14

I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti. 1999, pag. 16.
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Utilitatea practică a primei faze din procesul identificării
constă în aceea că deschide posibilitatea eliminării acelor obiecte,
fiinţe ori fenomene din sfera cercetării, care nu au trăsăturile de
grup respective şi orientării atenţiei asupra unei sfere mai restrânse
de exemplare, în care se află şi cel căutat, adică obiectul-scop.
Când obiectele-mijloc redau detalii individuale ale
obiectelor, fenomenelor sau fiinţelor supuse examinării,
procesul examinării continuă cu cea de-a doua fază, cea a
identificării obiectului-scop, a delimitării sale de toate celelalte
asemănătoare lui.
Această din urmă fază constă în stabilirea acelor
caracteristici de detaliu ale obiectului-scop şi redate de
obiectele-mijloc, care sunt proprii numai unei singure fiinţe sau a
unui singur obiect ori fenomen.
În funcţie de natura exemplarelor studiate comparativ şi de
precizia cu care obiectele-mijloc redau caracteristicile
obiectului-scop, trăsăturile coincidente, necesare identificării, pot
fi diferite ca număr.
Indiferent de natura exemplarelor supuse cercetării, cu cât
între obiectele-mijloc şi obiectul-scop se constată mai multe
caracteristici individuale (comune), cu atât identificarea se face cu
mai mare precizie.
Metoda folosită în procesul identificării constă în
examinarea comparativă a obiectului-scop cu fiecare din
obiectele-mijloc. Întâi, se reţin trăsăturile comune mai multor
persoane sau obiecte, realizându-se astfel determinarea de grup;
apoi, urmează selectarea caracteristicilor, care, prin specificul lor
şi prin detaliile pe care le prezintă, pot fi întâlnite numai la un
singur obiect-scop15.
15
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Întregul examen din procesul identificării parcurge două
etape. Prima constă în stabilirea caracteristicilor coincidente şi a
deosebirilor dintre exemplarele examinate. A doua etapă cuprinde
explicarea raţională a coincidenţelor şi necoincidenţelor stabilite.
În această etapă este necesar ca explicaţiile care se dau
situaţiilor constatate să se bazeze pe faptul că:
– numai o parte din caracteristicile obiectului creator, aflate
pe partea de contact cu obiectul primitor, sunt redate în urma sa;
– claritatea caracteristicilor obiectului creator, reproduse în
obiectul primitor sau pe suprafaţa acestuia, depinde de natura
ambelor obiecte;
– caracteristicile obiectelor-mijloc şi ale obiectului-scop
suferă, de la formare şi până la examinare, modificări mai mult sau
mai puţin perceptibile. Este necesar să se ţină seama de
împrejurările în care au fost create caracteristicile respective, de
timpul şi condiţiile de păstrare, de mijloacele cu care au fost
transportate obiectele-mijloc şi obiectul-scop, spre a se face
aprecierile corespunzătoare16.
Etapele identificării criminalistice
Identificarea criminalistică se realizează treptat, de la
general la particular. Trăsăturile caracteristice ale obiectelor
sau persoanelor sunt selectate prin determinarea genului,
speciei, tipului, modelului etc. până se ajunge la individualizare,
scopul final al oricărei cercetări criminalistice. Corespunzător
acestei treceri gradate, procesul de identificare parcurge două
mari etape: determinarea apartenenţei generice şi identificarea
individuală.
16
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Ambele trebuie privite ca părţi componente ale procesului
unic de identificare criminalistică, prima constituind premisa
logică a celei de-a doua17.
În practica identificării criminalistice sunt cazuri în care nu
sunt parcurse cele două etape ale identificării.
Astfel, atunci când din examenul comparativ rezultă
deosebiri categorice în ceea ce priveşte genul, concluzia va fi de
excludere a identităţii şi ca atare cercetarea se opreşte la prima
etapă.
În acelaşi stadiu se rămâne atunci când caracteristicile
identificatoare sunt insuficiente, urma nu este complet imprimată,
obiectul creator a suferit modificări, de unde absenţa
particularităţilor necesare identificării individuale.
Se cunosc însă şi situaţii în care stabilirea identităţii nu este
precedată în mod obligatoriu de o determinare generică. De
exemplu, un text scurt, dactilografiat, dar care conţine
caracteristici specifice, oferă suficiente elemente pentru a
concluziona că a fost scris la o anumită maşină.
A. Etapa stabilirii apartenenţei de gen (identificarea de
gen sau generică)
Determinarea apartenenţei de gen constă în stabilirea a
ceea ce reprezintă în sine obiectul sau urma dată, natura sa, ce loc
ocupă în sistemul lucrurilor, cărui gen, specie, grup îi aparţine.
Sistemul se materializează în clasificări ale lucrurilor, deci în
operaţii logice de includere a unui obiect într-o anumită clasă18.
Pentru determinarea apartenenţei de gen se apelează în
primul rând la clasificările şi sistematizările ştiinţelor naturii şi
17
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tehnicii. Drept criterii de clasificare se iau caracteristicile care
reflectă construcţia obiectelor, structura sau compoziţia chimică a
substanţelor, iar pentru fiinţe însuşirile anatomice, fiziologice şi
psihice.
Pe de altă parte, clasificările interesând identificarea
criminalistică trebuie să ţină seama şi de specificul acesteia şi
anume de a servi ca mijloc de probă în justiţie.
Deci, pentru realizarea identificării în prima etapă, sunt
examinate şi evidenţiate trăsăturile generale ale obiectelor,
determinându-se apartenenţa la gen (categorie, grup). Este vorba
de însuşirile fizice şi funcţionale cele mai generale, care conduc la
stabilirea categoriei mari de obiecte care au aceste însuşiri19.
Astfel, prin examinarea unei urme lăsate de pneurile unui
autovehicul, pe îmbrăcămintea victimei unui accident de circulaţie
se poate stabili lăţimea pneurilor, desenul anvelopei iar pe această
bază, categoria de autovehicule echipate cu astfel de pneuri
(camion, autoturism). De asemenea, din examinarea tubului sau
glonţului tras, găsite în apropierea victimei, respectiv în corpul
acesteia, se poate stabili calibrul armei cu care s-a tras, deci
categoria (genul, grupul) mare din care face parte această armă.
În literatura de specialitate20, această etapă mai este
denumită şi identificarea criminalistică de gen sau generală.
În logică, termenii menţionaţi au următoarele semnificaţii:
– „grupul” – reprezintă ansamblul de fiinţe, de obiecte, de
plante asemănătoare, reunite din punct de vedere al
caracteristicilor principale sau din punct de vedere funcţional;
19
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– „genul” – este o clasă de obiecte având aceleaşi note
esenţiale şi cuprinzând cel puţin două specii;
– „categoria” – include grupa de fiinţe sau obiecte
asemănătoare şi înrudite în clase, ordine, familii21.
B. Etapa identificării propriu-zise (individuale)
În cea de-a doua etapă se finalizează procesul de
identificare prin individualizarea sau determinarea obiectului
concret aflat în legătură directă cu fapta cercetată. Această etapă
este denumită „etapa identificării criminalistice”.
La aceasta se ajunge prin restrângerea treptată a sferei
cercetărilor, eliminând succesiv, dintre obiectele care fac parte din
acelaşi gen sau grup, pe acelea care au trăsături particulare ce nu
se regăsesc la obiectul identificator.
Astfel, continuând exemplificarea din etapa identificării de
gen, în cazul urmei de pneu prezentată pe îmbrăcămintea victimei,
prin evidenţierea unor elemente de uzură, defecte de fabricaţie,
reflectate în urmă şi existenţa acestora pe unul din pneurile
autovehiculului bănuit, se poate stabili în concret autovehiculul
echipat cu pneul care a creat urma. În cel de-al doilea exemplu,
după ce în etapa identificării de gen, s-a stabilit calibrul 7,62 mm
al armei bănuite, pe baza comparărilor succesive cu gloanţele şi
tuburile modele de comparat, pot fi evidenţiate o serie de elemente
de detaliu (din câmpurile de striaţii de pe glonţ sau din
microrelieful urmelor percutorului de pe tub), putându-se stabili în
mod cert arma de foc (exemplarul concret) care a fost folosit la
săvârşirea faptei.
Se înţelege că stabilirea obiectului concret este mult mai
valoroasă pentru organul judiciar, dar şi determinarea apartenenţei
21
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la gen are o reală importanţă, cel puţin din două motive: în primul
rând, ajută la restrângerea progresivă a sferei obiectelor verificate,
implicit uşurând sarcina identificării concrete; în al doilea rând, dă
posibilitatea elaborării unor versiuni cu privire la obiectele care ar
fi putut crea urmele descoperite la faţa locului22.
Deci procesul identificării criminalistice începe cu
stabilirea celor mai generale caracteristici, ceea ce permite
determinarea apartenenţei la o categorie mare de obiecte. Pe
măsură ce sunt evidenţiate însuşirile, caracteristicile, cu o
răspândire mai mică, sfera obiectelor se îngustează, pentru ca, în
final, pe baza unor calităţi, proprietăţi, semnalmente şi semne
particulare, să se ajungă la stabilirea concretă a obiectului sau
persoanei căutate.
Bineînţeles, etapa finală, în care se ajunge la identificarea
individuală, are o valoare deosebită sub raportul aflării adevărului
în procesul penal.
Deşi una din sarcinile de bază ale identificării
criminalistice o reprezintă stabilirea persoanei sau obiectului
concret aflat în legătură directă cu săvârşirea infracţiunii –
deosebit de importantă pentru aflarea adevărului şi soluţionarea
cauzei penale nu întotdeauna acest proces poate fi parcurs până în
punctul dorit.
Astfel, pot fi frecvent întâlnite situaţii când urmele nu
conţin destule caracteristici de individualizare (de exemplu, un
fragment de urmă papilară, glonţul extras din victimă a suferit
deformări esenţiale, unele urme de natură dinamică – urme de
frânare).
De asemenea, în numeroase cazuri, obiectul de identificat
nu are un caracter determinat, strict individual, aşa cum este cazul
22
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identificării unor substanţe (sânge, vopseluri, uleiuri), când nu este
posibil a se stabili decât apartenenţa de gen a acestora.
În cazul urmelor materiale (fire, fibre, cioburi de sticlă,
minerale), microurmelor, procesul identificării vizează, de regulă,
determinarea categoriei sau grupului căreia îi aparţine urma
cercetată.
Totuşi, şi în cazul acestor urme, nu trebuie exclusă
posibilitatea individualizării obiectului creator de urmă, datorită
perfecţionării mijloacelor tehnico-ştiinţifice de investigaţie, ori
stabilirea unor împrejurări concrete în care s-a format urma.
Diversitatea urmelor de reflectare a obiectelor şi fiinţelor
conturează două genuri de identificare distincte: identificarea după
imaginile fixate material şi identificarea după imaginile fixate în
memorie23. Primul reprezintă modalitatea cel mai frecvent întâlnită
şi se realizează prin compararea urmelor cu obiectele presupuse că
le-au creat sau cu reflectările acestora. Cel de-al doilea gen se
bazează pe capacitatea de memorizare a subiectului care, în
anumite condiţii de spaţiu şi timp, a perceput caracteristicile unei
fiinţe, unui obiect sau fenomen24.
În marea majoritate a situaţiilor şi împrejurărilor de fapt, în
care la un anumit moment se ajunge la cercetarea criminalistică, se
apelează la diverse categorii de specialişti şi experţi atât din
domeniul ştiinţei criminalistice cât şi din alte domenii, ca:
fizicieni, chimişti, biologi, antropologi, psihologi, medici legişti.
Prezentăm câteva din domeniile de identificare
criminalistică mai frecvent întâlnite în practică: identificarea
traseologică, identificarea dactiloscopică, identificarea balistică
23
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judiciară, identificarea grafică, identificarea persoanelor după
scris, identificarea maşinilor de scris, identificarea persoanelor
după semnalmente, identificarea cadavrelor, identificarea prin
intermediul unor cartoteci criminalistice etc.
METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE
Obiectele supuse identificării sunt deosebit de variate, atât
ca formă sau mărime, cât şi ca natură ori funcţionalitate. Ca
urmare, şi caracteristicile identificatoare vor fi diferite de la o
categorie de obiecte la alta. De exemplu, caracteristicile în cazul
identificării instrumentelor de spargere sau mijloacelor de
transport.
În identificarea criminalistică trebuie să se aibă în vedere
următoarele:
– construcţia (structura) obiectului (de exemplu,
caracteristicile exterioare ale instrumentelor de spargere, urmele
lăsate de interiorul ţevii pe proiectil, urmele de mâini, urmele
mijloacelor de transport etc.);
– componenţa obiectului (de exemplu, componenţa
lubrifianţilor sau carburanţilor);
– deprinderile funcţionale şi obişnuinţele motrice ale
persoanei (de exemplu, deprinderea scrierii, gesturile, mimica
etc.).
Studiul obiectelor supuse identificării are două stadii, şi
anume:
Examinarea separată a fiecărui obiect în parte, în scopul
evidenţierii caracteristicilor identificatoare. Acestea pot fi studiate
atât nemijlocit, cât şi pe modele. În majoritatea covârşitoare a
cazurilor, examinarea caracteristicilor se face pe modele obţinute
pe cale experimentală, care trebuie să corespundă anumitor cerinţe
şi în special, să fie compatibile cu urmele obiectului căutat.
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În acest scop, specialistul sau expertul trebuie să cunoască la
modul cât mai exact condiţiile în care s-a format urma obiectului
căutat pentru a le reproduce cât mai fidel în momentul obţinerii
modelelor. De exemplu, o probă de scris luată unei persoane în
stare de ebrietate poate să difere de scrisul firesc al acesteia, cum
la fel pot interveni modificări dacă poziţia scriptorului va fi alta
decât aceea din momentul scrierii actului în litigiu.
Condiţiile în care sunt obţinute modelele de comparaţie au
o importanţă deosebită pentru întregul proces al identificării şi
pentru rezultatele acesteia.
Examinarea separată a obiectelor de identificat, de regulă,
începe cu obiectul căutat, nefiind exclusă nici posibilitatea
examinării la început a obiectului verificat.
Examinarea comparativă constă în compararea
proprietăţilor şi caracteristicilor exterioare ale obiectului căutat cu
cele ale obiectului verificat, pentru a se stabili care dintre acestea
sunt asemănătoare şi care se deosebesc. Mai întâi vor fi comparate
caracteristicile de ordin general, după care se va trece la cele strict
individuale. Compararea obiectelor supuse identificării se poate
face pe calea confruntării, juxtapunerii sau suprapunerii.
– Procedeul confruntării este cel mai răspândit, el fiind
accesibil în majoritatea cazurilor. Sunt folosite în acest scop
microscoape comparatoare sau alte mijloace optice ori de
protecţie, iar în laboratoarele de expertiză criminalistică o astfel de
examinare se face cu ajutorul fotografiilor, mai ales în situaţiile în
care este nevoie de mărirea imaginii.
– Procedeul juxtapunerii, cunoscut şi sub denumirea
de „continuitate liniară”, este folosit în examinarea striaţiilor, cum
ar fi, de exemplu, urmele create de instrumente de spargere,
urmele lăsate pe proiectile. Procedeul este deosebit de eficace,
dar o incorectă folosire a luminii la fotografiere poate determina
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grave erori. De exemplu, juxtapunerea a două fotografii
reprezentând obiectul căutat şi cel verificat, la executarea cărora
nu au fost respectate aceleaşi condiţii de iluminare (poziţie,
intensitate, culoare etc.) poate duce fie la obţinerea unei
continuităţi liniare inexistente în realitate, fie la nerelevarea
celei existente şi la privarea cercetării penale de un rezultat
categoric.
– Procedeul suprapunerii, după cum arată şi denumirea,
constă în suprapunerea imaginii transparente a unuia din obiecte
peste imaginea celuilalt obiect. Acest procedeu, de asemenea, are
o aplicare destul de largă, datorată posibilităţilor pe care le oferă în
relevarea asemănărilor sau deosebirilor dintre diferite obiecte
comparate.
În cazul identificării, aprecierea de către specialist sau
expert a asemănărilor şi deosebirilor se materializează sub forma
concluziilor, care pot fi certe (categorice) şi probabile. Sunt situaţii
însă, în practica expertizei criminalistice, când nu se poate formula
niciuna din concluziile de mai sus.
Concluziile certe, la rândul lor, pot fi pozitive sau negative.
De exemplu: „Glonţul extras din victimă nu a fost tras cu
arma seria...” sau „Glonţul extras din victimă a fost tras cu arma
seria...”. În primul caz este vorba de o concluzie certă pozitivă, iar
în al doilea de o concluzie certă negativă.
O categorie de concluzii care au generat multe discuţii în
rândurile specialiştilor şi practicienilor sunt cele de probabilitate.
De cele mai multe ori, la o asemenea concluzie se ajunge
din cauza insuficienţei cantitative sau calităţii necorespunzătoare a
materialelor comparate. Cu alte cuvinte, obiectul căutat, în special,
nu oferă specialistului sau expertului caracteristici suficiente din
punct de vedere cantitativ şi calitativ care să permită formularea
unei concluzii categorice.
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O opinie exprimată în literatura de specialitate şi
îmbrăţişată de cea mai mare a practicienilor, susţine
admisibilitatea şi utilitatea concluziilor de probabilitate.
Concluziile de probabilitate nu exclud existenţa unei anumite
împrejurări, dar nici nu o pot confirma pe deplin, rămânând o
presupunere ştiinţifică argumentată cu privire la existenţa sau
inexistenţa acesteia.
O situaţie aparte este aceea referitoare la cazurile în care
specialistul sau expertul este sunt puși în imposibilitatea de a
rezolva problema în legătură cu care au fost sesizați. Asemenea
situaţii sunt determinate în principal de doi factori: de cantitatea cu
totul insuficientă de caracteristici la obiectul căutat şi de lipsa
metodei sau aparaturii ştiinţifice necesare efectuării examinării
respective. Astfel, concluzia se va exprima prin formula: „Nu se
poate stabili”. Cu alte cuvinte, imposibilitatea formulării unei
concluzii se referă nu numai la obiectul de comparaţie pus la
dispoziţia expertului, ci la oricare altă persoană ori obiect existent
în natură. Aşa cum rezultă din practica judiciară, sunt cazuri în
care concluzia „nu se poate stabili” este luată drept o concluzie
negativă, adică persoana bănuită este exclusă din cercul de
suspecţi. O asemenea apreciere a acestei concluzii este total greşită
şi, ca atare, trebuie eliminată din activitatea organelor judiciare.
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Comisar-şef de poliţie chimist Carmen Luminiţa ENE
Subcomisar de poliţie chimist-fizician Lorena-Magdalena SAVU
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„Expertiza fizico-chimică a probelor materiale”
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Inspectoratul General al Poliţiei Române

Rezumat
Studiul urmelor şi microurmelor are un rol important în
ştiinţa şi practica cercetării criminalistice, sub toate aspectele,
începând de la procesul de formare, aspectul sub care se prezintă,
continuând cu metodele şi mijloacele tehnice de căutare, fixare,
ridicare de la locul faptei şi finalizând cu examinarea lor în
condiţii de laborator, respectiv cu concluziile expertului
criminalist. Identificarea şi prelevarea urmelor de natură textilă
din câmpul infracţiunii în diferite cauze reprezintă o sursă
importantă de informaţie în procesul de investigare criminalistică.
Cuvinte-cheie: fire textile, materiale textile, fibre textile
naturale-bumbac, fibre textile sintetice tip poliester şi tip
poliacrilonitril, ţesătură, fire de urzeală şi de bătătură,
caracteristici morfologice şi fizico-chimice, natura şi nuanţa
culorii fibrelor, compoziţia chimică, spectre IR.
Denumirea de expertiză provine din latinescul expertus,
care înseamnă – a încerca, a dovedi şi constă în rezolvarea unor
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probleme de strictă specialitate de către persoane care posedă
cunoştinţe profunde într-un domeniu dat. Aceste persoane
competente să efectueze expertize se numesc experţi. Expertizele
se pot efectua, în diferite domenii de activitate, de către expertul
numit de organul de urmărire penală sau de instanţă, la cerere sau
din oficiu. Organele judiciare stabilesc obiectul expertizei,
întrebările la care trebuie să răspundă expertul şi termenul în care
urmează a fi executată expertiza.
Probele trimise pentru expertizare de către organele
judiciare sunt valorificate cu ajutorul mijloacelor şi metodelor
tehnico-ştiinţifice special adaptate şi perfecţionate, în concordanţă
cu cerinţa principală de desfăşurare a expertizelor, ca adevărate
protocoale de cercetare ştiinţifică, pentru a se stabili o
corespondenţă fidelă cu realitatea faptelor petrecute.
Există multiple posibilităţi de descoperire şi valorificare a
urmelor create la faţa locului, de care dispune ştiinţa şi practica
cercetării criminalistice.
O importanţă deosebită se acordă cercetării la faţa locului,
ce reprezintă o activitate de bază, care contribuie la aflarea
adevărului, putând lămuri faptele şi împrejurările în care acestea
s-au produs.
Studiul urmelor şi microurmelor are un rol important în
ştiinţa şi practica cercetării criminalistice, sub toate aspectele,
începând de la procesul de formare, aspectul sub care se prezintă,
continuând cu metodele şi mijloacele tehnice de căutare, fixare,
ridicare de la locul faptei şi finalizând cu examinarea lor în
condiţii de laborator, respectiv cu concluziile expertului
criminalist.
În acest context, expertiza fizico-chimică a urmelor şi
microurmelor de natură textilă reprezintă un domeniu important,
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acestea contribuind major la documentarea unor cauze penale, cum
ar fi: omor deosebit de grav, dublu asasinat, morţi suspecte,
accidente de circulaţie etc.
I. Într-o cauză de omor deosebit de grav, victime fiind
două persoane de sex feminin, mamă şi fiică, la cercetarea
efectuată la locul infracţiunii (apartamentul în care acestea
locuiau), s-au identificat microfibre textile pe un fragment metalic,
extras cu ocazia necropsiei cadavrului minorei.
Pentru comparaţie s-a pus la dispoziţia experţilor o pernă
găsită lângă canapea, în faţa uşii de la sufrageria locuinţei.
Organul de cercetare penală solicită specialiştilor să
stabilească dacă proprietățile fizico-chimice ale probei textile în
litigiu sunt aceleaşi cu caracteristicile fizico-chimice ale probei
textile puse la dispoziţie pentru comparaţie.
Examinările macro şi microscopice ale probelor textile
înaintate au evidenţiat următoarele:
– fibrele textile ridicate de pe fragmentul metalic extras
cu ocazia necropsiei cadavrului minorei, ilustrate în foto nr. 1,
au fost supuse operaţiei de îndepărtare a impurităţilor de natură să
modifice culoarea acestora.

Foto nr. 1
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Analizele efectuate în laborator (microscopie optică cu un
microscop Nikon Eclipse 80i cu ob. 10x, oc. 10x şi spectrometrie
de absorbţie în infraroşu pe un aparat FTIR tip TENSOR 27
prevăzut cu dispozitiv Golden Gate, respectiv la un microscop
FTIR Hyperion 2000, cu obiectivul Micro ATR20x, în domeniul
4000 – 550 cm-1, rezoluţie 4 cm-1) au demonstrat că aceste fibre
textile sunt obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici tip
poliester, de culoare albă (în lumină artificială) – ilustrate în
foto nr. 2-3 şi în figura nr. 1;

Foto nr. 2-3 – microfibre textile în litigiu (aspect microscopic)

Figura nr. 1 – spectru IR al fibrelor textile litigiu

– fragmentul metalic pus la dispoziţie în vederea
analizelor fizico-chimice a fost examinat cu un stereomicroscop
Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob. 2,5x, în lumină naturală în vederea
evidenţierii şi prelevării microfibrelor textile prezente pe acesta
(foto nr. 4).
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Foto nr. 4

Microfibrele textile prelevate în laborator de pe fragmentul
metalic au fost analizate şi s-a constatat că acestea sunt obţinute pe
cale chimică din polimeri sintetici tip poliester de culoare albă, în
lumină artificială (foto nr. 5-7 şi în figura nr. 2).

Foto nr. 5-7 – microfibre textile în litigiu (aspect microscopic)

Figura nr. 2 – spectru IR al fibrelor recoltate
de pe fragmentul metalic
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– proba textilă prelevată în cadrul laboratorului, din
zona orificiului pernei, ilustrat în foto nr. 13, a fost examinată
în condiţii similare cu probele în litigiu. Această probă conţine
fibre textile de culoare albă (în lumină naturală) care au un
aspect morfologic diferit între ele, şi anume: unele fibre textile au
aspect lăţit, alte fibre textile prezintă un canal negru pe lungimea
fibrei; analizele fizico-chimice au demonstrat că fibrele textile
sunt obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici tip poliester
(foto nr. 8-10 şi figura nr. 3).

Foto nr. 8-10 – fibre textile de comparaţie (aspect microscopic)

Figura nr. 3 – spectru IR al fibrelor extrase din orificiul pernei

Perna pusă la dispoziţie ca probă de comparaţie a fost
examinată în condiţii similare cu probele în litigiu. Aceasta este
confecţionată din material textil de culoare bej cu model
geometric în nuanţe de bej şi maro (foto nr. 11 şi 12) şi prezintă
două orificii ilustrate cu săgeţi în foto nr. 1 şi 2; orificiul ilustrat
în foto nr. 2 este prezentat în detaliu în foto nr. 13. În vederea
analizelor ulterioare au fost prelevate eşantioane textile din
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materialele textile folosite la confecţionarea pernei: materialul
textil exterior de culoare bej şi maro (foto nr. 14), materialul textil
interior de culoare albă (foto nr. 15), precum şi materialul de
umplutură de culoare albă (foto nr. 16); de asemenea, s-au
prelevat eşantioane textile (foto nr. 17) din zona orificiului ilustrat
în foto nr. 13.

Foto nr. 11

Foto nr. 14

Foto nr. 12

Foto nr.15

Foto nr. 16

Foto nr. 13

Foto nr. 17

Materialul exterior al pernei este o ţesătură cu model
geometric, realizată din fire textile de urzeală, de culoare albă,
galbenă şi maro, precum şi din fire textile de bătătură, de culoare
galbenă şi bej (în lumină naturală).
Firele textile de urzeală de culoare albă sunt alcătuite din
fibre textile obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici tip
poliester de culoare alb-gălbui, în lumină artificială (foto nr. 18 şi
figura nr. 4).
Firele textile de urzeală de culoare galbenă sunt alcătuite
din fibre textile obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici tip
poliester de culoare gălbui, în lumină artificială (foto nr. 19 şi
figura nr. 4).
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Firele textile de urzeală de culoare maro sunt alcătuite
din fibre textile obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici
tip poliester de culoare maroniu deschis, în lumină artificială
(foto nr. 20 şi figura nr. 4).
Firele textile de bătătură de culoare galbenă sunt alcătuite
dintr-un amestec majoritar de fibre textile naturale de provenienţă
vegetală – bumbac, de culoare alb-gălbui şi fibre textile obţinute
pe cale chimică din polimeri sintetici tip poliester de culoare
alb-gălbui, în lumină artificială (foto nr. 21 şi figura nr. 5).
Firele textile de bătătură de culoare bej sunt alcătuite din
fibre textile obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici tip
poliacrilonitril, de culoare alb cu slabe nuanţe gălbui, în lumină
artificială (foto nr. 22 şi figura nr. 6).

Foto nr. 18 – fibre
textile extrase din
firul urzeală alb

Foto nr. 19 – fibre
textile extrase din
firul urzeală galben

Foto nr. 20 – fibre
textile extrase din
firul urzeală maro

Figura nr. 4 – spectru IR al firelor de urzeală
folosite la confecţionarea pernei
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Foto nr. 22 – fibre textile
extrase din firul
bătătură bej

Foto nr. 21– fibre textile
extrase din firul
bătătură galben

Figura nr. 5 – spectru IR al firelor galbene de bătătură
folosite la confecţionarea pernei

Figura nr. 6 – spectru IR al firelor bej de bătătură
folosite la confecţionarea pernei
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Materialul interior de culoare albă al pernei este realizat
din fibre textile albe obţinute pe cale chimică din polimeri
sintetici, de culoare alb cu slabe nuanţe gălbui (foto nr. 23 şi
figura nr. 7).

Foto nr. 23 – fibre textile de comparaţie
(aspect microscopic)

Figura nr. 7 – spectru IR al fibrelor extrase din materialul
interior al pernei

Materialul textil de umplutură, de culoare albă, al pernei
este realizat din fibre textile de culoare albă (în lumină naturală),
obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici tip poliester, de
culoare albă şi de culoare albă cu un canal negru pe lungimea
fibrei (în lumină artificială) – foto nr. 24, 25 şi figura nr. 8.
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Foto nr. 24-25 – fibre textile de
comparaţie (aspect microscopic)

Figura nr. 8 – spectru IR al fibrelor extrase
din materialul de umplutură al pernei

Examinarea comparativă a probelor înaintate a evidenţiat
că fibrele textile în litigiu ridicate de pe fragmentul metalic
extras cu ocazia necropsiei din cadavrul minorei, precum şi
microfibrele textile prelevate în laborator de pe fragmentul metalic
pus la dispoziţie, prezintă caracteristici morfologice asemănătoare
(natura şi nuanţa culorii fibrelor, compoziţia chimică) cu fibrele
textile albe cu aspect morfologic lat din proba recoltată în
cadrul laboratorului din zona orificiului pernei ilustrat în foto nr. 3
(foto nr. 26, 27).
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Foto nr. 26-27 – fibre textile litigiu/comparaţie

II. Într-o cauză de furt calificat şi tâlhărie, organul de
cercetare penală solicită să se stabilească dacă fragmentul de
sfoară aruncat în albia unui râu se aseamănă în privinţa
caracteristicilor fizico-chimice cu cele ale fragmentului de sfoară
găsit în portbagajul autoturismului ce aparţine persoanei cercetate.
Materialele puse la dispoziţie în această cauză au fost analizate la
un stereomicroscop Carl Zeiss Jena cu oc. 10x, ob.2,5x, precum şi
la un microscop optic Nikon Eclipse 80i cu oc. 10x, ob. 10x, în
lumină artificială, iar rezultatele obţinute sunt prezentate după cum
urmează:
– un fragment de sfoară are lungimea de 1610 mm, de culoare
albă, în lumină naturală şi prezintă două noduri pe lungime (foto
nr. 28); firele textile sunt torsionate fiecare Z şi sunt alcătuite din
fibre textile obţinute pe cale chimică din polimeri sintetici, de
culoare maro închis, în lumină artificială (foto nr. 29, 30);

C

B
A
Foto nr. 28 – probă litigiu (aspect macroscopic)
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Foto nr. 29 – fragmentul A

Foto nr. 30 – fragmentul B

– un alt fragment de sfoară are lungimea de 690 mm, de
culoare albă, în lumină naturală (foto nr. 31); firul textil este
torsionat Z şi este obţinut pe cale chimică din polimeri sintetici de
culoare maro închis, în lumină artificială (foto nr. 32);

Foto nr. 31 – probă de comparație Foto nr. 32 – probă de comparaţie

Porţiuni prelevate din fragmentele de sfoară din plicurile
nr. 5 şi 6 puse la dispoziţie au fost analizate prin spectrometrie de
absorbţie în infraroşu pe un aparat VARIAN 3100, cu un
-1

dispozitiv microATR, în domeniul 4000-600 cm , cu rezoluţia de
-1

4 cm , în conformitate cu PSL-03-07.
Spectrele IR obţinute (figura nr. 9) au conformaţii
asemănătoare pentru probele analizate (fragmentele de sfoară
notate A, B şi C din proba în litigiu şi fragmentul de sfoară de
comparaţie), prezintă benzi de absorbţie dispuse la aceleaşi
lungimi de undă cu cele ale polimerilor sintetici de tip
polipropilenă.
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Figura nr. 9

În urma analizelor efectuate s-a ajuns la concluzia că
fragmentele de sfoară A, B şi C ce alcătuiesc proba în litigiu
ridicată din albia râului, se aseamănă din punct de vedere al
caracteristicilor morfologice şi fizico-chimice (culoarea în
lumină naturală, torsiune, natura şi nuanţa culorii – în lumină
artificială, compoziţia chimică) cu fragmentul de sfoară de
comparaţie găsit în portbagajul autoutilitarei ce aparţine
persoanei cercetate.
Concluzia formulată permite stabilirea unei legături între
probele identificate şi ridicate cu ocazia cercetării locului faptei şi
persoana cercetată în cauză.
Prin valorificarea acestui gen de urme şi microurme
de natură textilă, cu ajutorul mijloacelor şi metodelor
tehnico-ştiinţifice special adaptate şi perfecţionate, în concordanţă
cu cerinţa principală de desfăşurare a expertizelor fizico-chimice,
ca adevărate protocoale de cercetare ştiinţifică, se poate stabili
corespondenţa fidelă cu realitatea faptelor petrecute.
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Rezumat
Violenţa în familie apare atunci când un membru al unei
familii, partener sau fost partener încearcă să-l domine fizic sau
emoţional pe celălalt. Violenţa în familie se petrece în toate
culturile; oameni de toate rasele, etniile, religiile, sexele şi clasele
pot fi autori ai violenţei în familie.
Abuzul în interiorul unei familii poate lua multe forme,
incluzând violenţa fizică, abuzul sexual, abuzul emoţional,
intimidarea, refuzul accesului la resurse financiare şi ameninţarea
cu violenţa. Violenţa poate fi criminală şi include atacurile fizice
(bătăi, împingeri, ghionturi etc.), abuzul sexual şi urmărirea
(hărţuirea). Deşi abuzul emoţional, psihologic şi financiar nu
reprezintă comportamente criminale, acestea sunt forme ale
abuzului şi pot conduce la violenţe criminale (chiar la moartea
unuia dintre parteneri).
În această lucrare este prezentat modul în care chimia
judiciară a stabilit circumstanţele producerii unei astfel de fapte
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violente: omorul săvârşit de o soţie traumatizată asupra soţului
care o supusese ani de zile unui tratament umilitor.
Mai multe obiecte purtătoare de urme au fost ridicate după
cercetarea la faţa locului, pentru a fi trimise către laboratoarele
de chimie judiciară. Prin expertiza urmelor şi microurmelor
existente pe obiectele ridicate de la faţa locului, chimia judiciară a
oferit dovezi şi informaţii preţioase, pornind de la care adevărul a
fost în final scos la lumină.
În urma analizelor de laborator a materialelor puse la
dispoziţie, s-a constatat că substanţa de culoare albă, evidenţiată
în interiorul şi pe suprafaţa exterioară a uneia dintre căni conţine
lactoză şi ca substanţe active, alprazolam şi carbamazepină. În
final, soţia a recunoscut că a administrat soţului său diferite
medicamente cu scopul de a-i produce decesul.
Cuvinte-cheie:
violenţa
în
familie,
microurme,
medicamente, gazcromatografie-spectrometrie de masă.
1. Introducere
Fiecare dintre noi ştie foarte bine ce este violenţa. Cu toate
că e un fenomen atât de cunoscut, nu e uşor să ajungem la o
definiţie satisfăcătoare şi în acelaşi timp consensuală. Dificultăţile
întâmpinate în definirea actelor şi crimelor comise prin violenţă
sunt determinate atât de varietatea formelor de violenţă întâlnite în
diferite societăţi, cât şi de diferenţele în ceea ce priveşte
sancţionarea şi pedepsirea acestora, mai ales că, de multe ori
violenţa acoperă o gamă largă de comportamente individuale şi
sociale ce îşi au propria lor etimologie. Totodată, aprecierea şi
definirea violenţei se face în funcţie de anumite criterii istorice,
culturale şi normative, de ordinea socială existentă la un moment
dat într-o societate, de anumite interese sociale şi politice, dar şi în
funcţie de anumite criterii şi contexte subiective şi accidentale,
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care sunt relative spaţial şi temporal (atât de la o societate la alta,
cât şi de la o perioadă la alta).
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române1 violenţa este
„însuşirea, caracterul a ceea ce este violent (1); putere mare,
intensitate, tărie (2); lipsa de stăpânire în vorbire sau în fapte,
vehemenţă, furie (3); faptul de a întrebuinţa forţa brutală,
constrângere, violentare, siluire, încălcarea ordinii legale (4); faptă
violentă, impulsivă (5)”.
Din ultimul Raport Mondial asupra Violenţei şi Sănătăţii2,
rezultă că anual, peste un milion şi jumătate de persoane îşi pierd
viaţa în urma unor acte de violenţă şi multe alte victime suferă din
cauza comportamentelor de acest gen. Violenţa casnică a crescut
alarmant în contextul unei societăţi generatoare de nemulţumiri şi
frustrări, ce oferă premisele unui comportament violent în familie.
Se numeşte „violenţă în familie” orice act vătămător, fizic
sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Abuzul în
interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal,
refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni şi
familie, ameninţări şi atacuri care în unele cazuri pot duce la
moartea unuia dintre parteneri. Deşi până de curând s-a presupus
că femeia este cel mai adesea victima violenţei în familie, în urma
unor cercetări s-a descoperit că de fapt numărul bărbaţilor agresaţi
este destul de mare. Experţii care cercetează această problemă sunt
de acord că violenţa este un fenomen larg răspândit, mult mai
răspândit decât arată sondajele, pentru simplul fapt că unele acte
nu sunt raportate poliţiei sau spitalelor.
1

Dicționar Expicativ al Limbii Române, https://dexonline.ro
Raport Mondial asupra Violenţei şi Sănătăţii, Organizația Mondială a Sănătății,
OMS, 2002.
2
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Din datele Poliţiei Române, reiese că în România mai mult
de o treime din infracţiunile comise cu violenţă se petrec în mediul
familial. Cele mai multe infracţiuni de acest fel sunt vătămări
corporale grave (43,35%), urmate de tentativele de omor
(26,47%)3.
Din studiul situaţiei violenţei în familie, majoritatea
infracţiunilor săvârşite între membrii familiei le constituie cele de
omor, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte,
pruncucidere, vătămare corporală gravă, vătămare corporală, viol,
act sexual cu un minor, perversiune sexuală, corupţie sexuală,
incest, tâlhărie, rele tratamente aplicate minorului şi punerea în
primejdie a unei persoane în neputinţă de a se îngriji.
Violenţa în familie se află la originea celor mai dificile
probleme sociale ale comunităţilor. Pare de necrezut faptul că
atenţia publică şi a specialiştilor pentru această maladie socială
datează de puţin timp. Suntem în interacţiune permanentă şi în
interdependenţă cu lumea în care trăim, dar atâta vreme cât
violenţa domestică este ignorată, lăsată să îşi continue existenţa
secretă şi devastatoare, nu putem vorbi de o reală politică socială,
tinzând spre o bună calitate a vieţii individului şi a familiei.
Indiferent de forma pe care a luat-o manifestarea violenţei,
apariţia ei în relaţiile dintre membrii familiei reprezintă o breşă ce
treptat va îngădui forme şi manifestări tot mai ample, mai variate
şi mai frecvente. O nevinovată remarcă de genul „nu-mi place cum
ţi-ai aranjat părul” sau „nu-mi place cum te-ai îmbrăcat” va atrage
după sine, în timp, consecinţe tot mai dramatice.
Fiecare sentiment negativ, fiecare emoţie dureroasă provine
din ceea ce psihologii numesc traumă. Traumele apar în
3

Bilanț anual al Poliției Române, 2007.
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relaţionarea fiinţelor umane cu mediul atunci când omul simte că
nu poate să facă faţă situaţiei date. Şi atunci, reacţionează spontan
şi negativ! Violenţa interrelaţională rareori este un incident izolat,
deseori este un model ce se repetă şi cu timpul poate căpăta noi
dimensiuni.
În timp, variaţiile care apar privesc gravitatea şi intervalul
de timp al fazelor dintre incidente. După câţiva ani, incidentele pot
fi tot mai grave, iar faza remuşcărilor, a insistenţelor pentru iertare
şi împăcare tot mai scurtă, până la absenţa totală. Şi în cele din
urmă la violenţă se răspunde cu violenţă, prin comiterea unor fapte
grave şi iremediabile.
În această lucrare este prezentat modul în care chimia
judiciară a stabilit circumstanţele producerii unei astfel de fapte
violente: omorul săvârşit de o soţie traumatizată asupra soţului
care o supusese ani de zile unui tratament umilitor.
Organele de poliţie au fost solicitate să se prezinte la o
anumită adresă pentru a constata moartea violentă a unui bărbat.
Având în vedere necesitatea determinării cauzei şi circumstanţelor
în care s-a produs moartea violentă a bărbatului, a identificării
obiectelor sau a eventualelor substanţe care au produs decesul,
precum şi a eventualelor persoane vinovate, în urma cercetării la
faţa locului din locuinţa respectivă au fost ridicate mai multe
obiecte purtătoare de urme, pentru a fi trimise către laboratoarele
de chimie judiciară.
2. Materiale şi metode
Materialele primite de laboratoarele de chimie judiciară au
fost următoarele:
– Proba 1: o cană cu capacitatea de 200 ml, de culoare albă,
din material ceramic, prevăzută la partea superioară cu un motiv
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floral de culoare albastră dispus pe un fundal galben. Atât în
interiorul, cât şi în exteriorul cănii se evidenţiază urme materie de
culoare albă cu aspect granular, indicate prin săgeţi de culoare
neagră în figurile 1 şi 2.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

– Proba 2: o cană cu capacitatea de 200 ml, de culoare
albă, din material ceramic, prevăzută la partea mediană cu un
motiv floral de culoare albastră (figurile 3 şi 4); cana nu prezintă
urme materie nici în interior şi nici pe exterior.
– Proba 3: o seringă din material plastic cu capacitatea de
5 ml, care conţine 6 ml lichid limpede, fără sediment, de culoare
galben pai (figura 5).

Figura 5

Figura 6

– Proba 4: o pilotă de culoare albastră (figura 6), pe care se
evidenţiază urme materie de culoare gălbui-roşcat cu aspect de
vomă.
Datorită necesităţii efectuării unor examinări foarte
detaliate ale probelor primite spre analiză acestea au fost realizate
astfel:
– porţiuni din urmele materie de culoare albă prezente
pe cana care constituie proba 1, precum şi o porţiune din lichidul
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din seringa care constituie proba 3
au fost analizate prin spectrometrie
în
infraroşu
pe
un
aparat
FTIR-PARAGON 1000, în domeniul
-1
4000-400 cm , cu rezoluţia de 4 cm-1;
– lichidul din seringă, având pH = 6,5, a fost extras cu
cloroform, iar faza apoasă a fost alcalinizată cu soluţie amoniacală
până la valoarea de pH = 10-11 şi a fost extrasă cu eter etilic;
– porţiuni din extractele probelor 1, 2, 3 (extract
cloroformic şi respectiv eteric) şi 4, concentrate prin evaporare, au
fost analizate prin cromatografie în strat subţire, în următoarele
condiţii de lucru:
– fază staţionară: Kieselgel G 60, d = 0,250 mm;
– faze mobile: metanol:amoniac (99:1), acetat de etil:
metanol:amoniac conc. (34 : 4 : 2); toluen:acetonă:metanol:amoniac
conc. (4 : 4 : 1 : 1);
– vizualizare: reactivi Dragendorff, iodoplatinic, Zwikker.
Pentru a determina natura
eventualilor compuşi separaţi prin
cromatografie în strat subţire, precum şi
eventualele urme de substanţe toxice,
medicamentoase sau stupefiante aflate
sub limita de detecţie a acestei metode extractele probelor 1, 2, 3
şi 4 au fost analizate prin cromatografie în fază gazoasă cuplată cu
spectrometrie de masă, în următoarele condiţii de lucru:
– gaz cromatograf tip FOCUS GC: coloană capilară
tip TR-5ms, lungime = 30 m, diametru interior = 0,25 mm;
grosimea filmului fazei staţionare = 0,25 m; program de
temperatură cuptor: 50°C (1 min.) - 280oC (10 min.) – viteza
de încălzire de 10oC/min; temperatura injectorului = 250oC; raport
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de splitare: 1:50; volum injectat: 1l; temperatura zonei de
transfer = 250oC; debit de gaz purtător – heliu: 1 ml/min;
– Spectrometru de masă cu trapă ionică tip POLARIS
Q: timp de întârziere al solventului: 3,5 min; domeniu de
scanare = 50-450 u.a.m.; timp de scanare = 0,5 sec; temperatura
sursei de ionizare tip EI (impact eletronic): 250oC.
3. Rezultate şi discuţii
Spectrul urmelor materie de culoare albă prezente pe cana
– proba 1 prezintă benzi de absorbţie dispuse la aceleaşi lungimi
de undă, având aceeaşi conformaţie cu spectrul IR etalon al
lactozei (figura 6).
Din studiul cromatoplăcilor obţinute prin cromatografie în
strat subţire se constată că din extractul probei 1 se separă doi
compuşi colorabili cu reactivul Dragendorff (figura 7) şi
iodoplatinic, ceea ce demonstrează prezenţa unor substanţe de
natură organică (medicamentoase, toxice sau stupefiante). Din
extractele probelor 2, 3 şi 4 nu se separă niciun compus colorabil
cu reactivii utilizaţi.

Figura 6

Figura 7

Din studiul datelor obţinute prin gazcromatografie
cuplată cu spectrometrie de masă, se constată că din extractul
cloroformic al probei 1, se separă doi compuşi care prezintă
spectre de masă caracteristice substanţelor medicamentoase
Carbamazepină (5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide) şi
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Alprazolam (8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4]
benzodiazepine). Din extractul probei nr. 4 se separă un compus care
prezintă spectrul de masă caracteristic substanţei medicamentoase
Carbamazepină (5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide).
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Din extractele probelor 2 şi 3 nu s-au separat compuşi din
categoria substanţelor toxice de natură organică, a substanţelor
medicamentoase sau a stupefiantelor.
Conform Agendei Medicale4, alprazolamul este un
tranchilizant din clasa benzodiazepinelor utilizat în tratamentul
crizelor de anxietate, al atacurilor de panică şi al depresiilor.
Toxicitatea benzodiazepinelor este foarte redusă; chiar
supradozele pot cauza foarte rar moartea; cu toate acestea, cauza
a 30-40% din otrăvirile accidentale o reprezintă combinaţia
4

Agenda medicală 2006-2007, Editura Medicală, 2006.
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benzodiazepinelor cu alte substanţe medicamentoase sau alcool5.
Administrate simultan cu alte sedative care acţionează asupra
SNC (sistemului nervos central) pot să accelereze sau să producă
insuficienţă respiratorie, în special în cazul persoanelor în vârstă
sau al celor care prezintă boli ale aparatului respirator.
Manifestările care pot să apară în cazul supradozării cu
benzodiazepine constau în: somnolenţă, confuzie, tulburări de
coordonare, diminuarea reflexelor, comă şi moarte.
În cazul alprazolamului, conform Indexului de
medicamente RxList6, pentru om doza maximă zilnică
recomandată este de 10 mg; DL50 (oral) pentru şobolani este
331-2171 mg/kg corp, iar în cazul administrării intravenoase, doza
poate fi 195 mg/kg corp. Nu deţinem date despre DL50 pentru om.
Carbamazepina este, conform Agendei Medicale, un
anticonvulsivant utilizat în tratamentul următoarelor afecţiuni:
epilepsie, psihoze, în special afecţiuni maniaco-depresive, depresii
anxioase, nevralgii de trigemen, crize de tulburări de mişcare şi
vorbire, tulburări de sensibilitate (disartrii paroxistice, ataxii sau
parestezii).
Conform „Clarke's Isolation and Identification of Drugs”,
ediţia a II-a, 1986, în cazul carbamazepinei, pentru om, doza
maximă zilnică recomandată este de 1,6 g, iar doza minimă letală
estimată (EL50) este de 5g. Cele mai frecvente simptome ale
supradozării sunt tulburări neuromusculare, cardiovasculare – dar
acestea sunt de regulă moderate; complicaţii cardiace grave pot să
apară numai după ingerarea unor doze foarte mari (>60g). La
5

Dan Bălălău, Daniela Baconi, Toxicologie generală, Editura Tehnoplast
Company SRL, 2005.
6
https://www.rxlist.com
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nivelul aparatului respirator, carbamazepina poate produce o
hipersensibilitate la nivel pulmonar cu febră, dispnee, congestii
pulmonare şi fibroze.
Conform Indexului de medicamente RxList, DL50 (oral)
pentru şoareci este 529 mg/kg corp, pentru şobolani 1957 mg/Kg
corp, iar pentru iepuri 2680 mg/kg corp. Nu deţinem date despre
DL50 pentru om.
4. Concluzii
Coroborând rezultatele tuturor analizelor fizico-chimice
efectuate, concluziile ce s-au conturat au fost următoarele:
– În urma analizelor de laborator ale materialelor puse la
dispoziţie, s-a constatat că substanţa de culoare albă, evidenţiată în
interiorul şi pe suprafaţa exterioară a uneia dintre căni conţine
lactoză şi ca substanţe active, alprazolam şi carbamazepină, iar pe
pilotă s-au identificat urme de carbamazepină.
– Alprazolamul este o substanţă medicamentoasă
tranchilizantă din clasa benzodiazepinelor utilizată în tratamentul
crizelor de anxietate, al atacurilor de panică şi al depresiilor.
– Carbamazepina poate produce o hipersensibilitate la nivel
pulmonar cu febră, dispnee, congestii pulmonare şi fibroze.
– Lactoza este un dizaharid care se utilizează ca excipient
pentru fabricarea medicamentelor (condiţionarea acestora sub
formă de comprimate) şi nu prezintă toxicitate.
Ca urmare, prin expertiza urmelor şi microurmelor
existente pe obiectele ridicate de la faţa locului, chimia judiciară a
oferit dovezi şi informaţii preţioase, pornind de la care adevărul a
fost în final scos la lumină. Astfel, soţia a recunoscut că a
administrat soţului său diferite medicamente cu scopul de a-i
produce decesul. Iniţial, a dizolvat într-o cană cu apă un plic de
capuccino şi mai multe pastile de diazepam. A doua zi, observând
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că soţul îşi revine, în aceeaşi cană, dar după ce a spălat-o, a
dizolvat 60 de pastile de Xanax, pe care l-a ajutat să le înghită. În
ziua următoare, crezând că soţul său nu a decedat, soţia i-a aplicat
o pernă pe faţă dorind să-l sufoce.
Am mai putea adăuga doar că autopsia a evidenţiat că
moartea a fost violentă şi s-a datorat insuficienţei cardiorespiratorii
acute, în urma unei intoxicaţii cu benzodiazepină.
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II.
FORMAREA PROFESIONALĂ
CONTINUĂ ÎN INSTITUȚIILE
DE APLICARE A LEGII

GHIDUL EXPRIMĂRII ORALE. MODALITĂŢI
DE ORGANIZARE A DISCURSULUI
ÎN CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE CADRULUI
EUROPEAN COMUN DE REFERINŢĂ
PENTRU LIMBI STRĂINE
Comisar-șef de poliție Anne-Marie ANDREI
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Introducere
A susţine un examen în limbă străină, conform Cadrului
European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECRLS),
înseamnă, în egală măsură, a înţelege şi a produce un discurs, oral
sau scris, la un nivel de dificultate elementar, mediu sau avansat,
respectiv: A1-A2, B1-B2 sau C1-C2. Nivelul de cunoaștere a
limbii străine pornește așadar de la stadiul de „utilizator
elementar/începător“ (examenele de tipul A1-A2), pentru a ajunge
până la cel de „utilizator avansat/experimentat“ (tipul C1-C2). În
cadrul producerii discursului în limba străină, este urmărită aceeaşi
cerinţă ca și în producerea unui text: cea a organizării riguroase,
conform unui plan logic și ușor de urmărit de către interlocutorul
examinator.
Desigur, o „organizare riguroasă“ nici nu exclude, nici nu
impune o învățare a exprimării sau, dimpotrivă, un talent
„înnăscut“ al individului de a produce un discurs, fie în limba
maternă, fie în cea străină. A învăța un discurs pe de rost este/era o
practică, adesea hulită, dar și, în diferite circumstanțe, impusă.
Cum se găsește o exprimare frumoasă și corectă, cu un anumit stil
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personal, încă de la o vârstă fragedă, știind că acea exprimare se va
reflecta în întreaga existență? Există o garanție a exprimării
frumoase, după cum afirma James Joyce în Portret al artistului în
tinerețe, citându-l pe Sfântul Toma de Aquino, care să fie
caracterizată prin „integritate, armonie și luminozitate“? Există o
organizare reală a discursului, scris sau vorbit, matematică?
„THREE THINGS ARE NEEDED FOR BEAUTY,
WHOLENESS, HARMONY, AND RADIANCE.“1 (în limba
latină: Ad pulchritudinem tria requintur: integritas, consonantia,
claritas.)
Planul alcătuit, conform CECRLS, ar trebui să
cuprindă poziții diferite ale autorului discursului, evitând
unilateralitatea, să fie așadar complet (integritate), să conțină
elementele de legătură („conectorii logici“) care să conducă,
precum firul Ariadnei, spre concluziile așteptate (armonie), în
sfârșit să se încheie în timpul și după argumentația și
exemplificarea ideale (luminozitate).
Competența organizatorică, lingvistică și estetică sunt un
dat, și dacă sunt, atunci în ce măsură? Care este dominanta în
eficiența și eficientizarea exprimării? Învățarea sau înclinația
(talentul)? Cheia potrivită în orice împrejurare, după o expresie a
limbii franceze, este un passe-partout, ceea ce s-ar traduce,
nici mai mult, nici mai puțin, prin... „piatra filosofală“, adică un
ideal, ceva impalpabil, inexistent... Cu toate acestea, combinația
tuturor ingredientelor bine alese, în concentrațiile corespunzătoare,
ar duce la un întreg, care să răspundă „orizontului așteptării“
locutorilor și interlocutorilor, în egală măsură. Atingerea
cerințelor prevăzute în grila de notare a profesorului examinator
1

James Joyce, Portret al artistului în tinerețe, traducere de Frida Papadache,
Editura pentru Literatură Universală, Colecția Meridiane, 1969.
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(„document rezervat examinatorului“2) ar duce la obținerea
punctajului necesar primirii diplomei de comunicare eliberate de
statul respectiv.
În organizarea examenului de tip CECRLS, fiecare dintre
cele patru competenţe (înţelegere a discursului oral sau scris,
producere a discursului oral sau scris) are o pondere egală, fiind
imposibil să existe o preeminenţă a uneia asupra
celeilalte/celorlalte. Astfel, dacă tipul de exercițiu propus relevă,
după examinare, un punctaj sub limita admisă la una dintre cele
patru competențe testate, candidatul nu va putea fi declarat admis,
chiar dacă la toate celelalte trei competențe ar fi obținut punctajul
maxim (25 puncte/100). Pe de altă parte, teoretic, există
posibilitatea ca un candidat bine pregătit pentru tipul de examen
respectiv să obțină punctajul maxim (100 puncte/100), deși este
greu de crezut că el ar putea avea, de fiecare dată, un răspuns
complet și corect, indiferent de nivelul examenului (de la A1 la
C2) și de exercițiul propus.
S-ar putea spune că examenul de acest tip nu este
constrângător, de vreme ce întreaga pregătire a cursurilor și
examenelor încurajează și provoacă originalitatea, deși itemii
propuși și modul de examinare sunt standardizate în cea mai înaltă
măsură posibilă.
Înţelegerea discursului scris şi a celui oral, producerea
discursului scris şi a celui oral sunt la fel de importante şi se
întrepătrund în mod natural, ca în orice comunicare interumană
prin limbaj. Situaţiile exprimate sunt reale, jocurile de rol sunt
veridice, naturale.
2

Aceasta este formula consacrată de CECRLS. Documentul rezervat
corectorului este grila de notare a candidatului la examenul de limbă străină,
prin care se stabilește câte puncte din cele 25 posibile pentru fiecare dintre
competență sunt acordate de către profesorul examinator.
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Dificultăţi întâmpinate în exprimarea orală
Există adesea o dificultate în producerea unui text/discurs,
şi mai rar o dificultate în înţelegerea unui text/discurs. Crearea
unei armonii, a unei dezvoltări în armonie a înţelegerii-producerii
discursului nu se dovedeşte întotdeauna a fi facilă (chose aisée).
A nu stăpâni o limbă străină înseamnă, din acest punct de vedere, a
înțelege fără însă a se putea exprima.
În ceea ce privește dificultatea exprimării orale, aceasta
poate fi provocată de o practică insuficientă sau, pur și simplu, în
unele situații, de lipsa obișnuinței de a fi spontan în vorbire, adică
de a se exprima liber fără a simți nevoia de a citi cele scrise pe o
ciornă sau pe un alt document scris. Desigur, există și așa-zisul
avantaj al evitării unor mici greșeli de ortografie, acelea care nu se
„văd“ în vorbire, de cele mai multe ori însă, cu cât este mai bun
nivelul de cunoaștere a limbii-țintă, cu atât mai puține erori în
exprimare vor apărea, indiferent dacă este vorba despre
exprimarea scrisă sau cea orală.
Dacă motivaţia în învăţarea limbii-ţintă este evidentă (!),
nu întotdeauna este evidentă şi învăţarea propriu-zisă a
mecanismelor acesteia. De aceea, unii utilizatori pot soluţiona
anumite provocări ale „limbii străine“ (impropriu denumite astfel),
la nivel de înţelegere a acesteia, dar nu întotdeauna şi pe cele ale
producerii de text (discurs) în limba respectivă. Interferenţa a două
coduri, cel al limbii materne şi cel al limbii străine, este creatoarea
unei situaţii paradoxale, la fel şi obligativitatea organizării
conștiente a unui discurs, pe care unii sunt nevoiţi să o practice
abia în momentul în care studiază o limbă străină. Această
organizare conștientă este diferită, bineînțeles, de cea practicată în
renumita piesă de teatru „Le Bourgeois gentilhomme”, de către
personajul principal al piesei, ironizat de Molière. Molière are acel
talent rar și tăios de a pedepsi prin comediile sale, de exemplu,
ipocrizia sau lipsa de merit însoțită de abuzul de putere (fustiger
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l’hypocrisie). Domnul Jourdain, în timpul lecției sale particulare,
înțelege că, de 40 ani, se exprima în proză fără să fi știut că era
autor de proză (de vreme ce nu există decât fie proză, fie versuri);
pentru că a aflat aceasta, în sfârșit, îi este recunoscător
profesorului său. («MONSIEUR JOURDAIN: Par ma foi! il y a
plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j'en susse rien,
et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela.»)
Arta organizării discursului, fie el şi în limba maternă, nu
este un dat, şi nici nu ţine de talent, în mare măsură. Un întreg
sistem de predare-învăţare este astfel mis en cause (controversat),
de la cea mai fragedă vârstă până la cea a maturității sau rațiunii
(l’âge de raison, după expresia lui Jean-Paul Sartre); pe lângă toate
legăturile care se fac la nivelul intelectului și al simțirii, există și
un anumit confort de natură psihică, nu întotdeauna prezent, ca o
condiție a exprimării orale (exemplul lipsei acestuia până la o
anumită vârstă este regăsit în ars poetica propusă de Lucian Blaga,
„mut ca o lebădă“)...
Discursul oral presupune o mai mare spontaneitate decât
cel scris, cu toate că în timpul examenului oral de tip CECRLS
este prevăzut pentru fiecare nivel un număr exact de minute de
organizare de către candidat a discursului său, dificultatea
producerii discursului fiind o încercare și o provocare. De altfel,
proba de „exerciţiu în interacţiune cu juriul“ se realizează în mod
spontan, chiar dacă există planul candidatului, notat de acesta pe o
ciornă. Pe măsură ce discursul se produce, acesta se îmbunătățește,
dacă există o fluență în exprimare, pentru nivelul respectiv.
Întrebările juriului sunt menite să provoace răspunsuri susținute
din partea candidatului.
Locutori şi interlocutori
„În didactica limbilor străine, evoluţia modului de a
concepe comunicarea presupune că trebuie să se acorde o atenţie
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egală atât emiţătorului, canalului de comunicare, mesajului şi
receptorului, pe de o parte, cât şi, pe de altă parte, interpretării şi
efectelor produse asupra acestuia. Aşadar, se insistă asupra rolului
activ al receptorului, comunicarea umană depinzând în mare
măsură de activitatea lui interpretativă. Şi el, la rândul său, poate
deveni emiţător şi tocmai aceasta este, în concluzie, definiţia
conceptului de comunicare ca du-te-vino, ca schimb, care se
impune.”3
A stăpâni arta conversaţiei (a avea acel savoir faire – mai
precis savoir parler sau, în percepţia unora, savoir discourir) şi a se
simţi ca „peştele în apă“ într-un mediu controlat, de „acvariu“,
înseamnă a organiza un discurs, conform cerinţelor CECRLS,
adică după un plan bine stabilit şi uşor de urmărit de către juriul
examinator. Cursanţii, care sunt antrenaţi şi se antrenează pentru
susţinerea examenului de limbă străină, sunt numiţi, în didactica
limbii străine, „public“. De asemenea, este folosit un concept
interesant în această didactică, acela de „captiv“ („captivitate“).
În Dictionnaire de didactique du français, PUBLICUL este
astfel definit: „destinatarii unei activităţi de predare şi utilizatorii
unui program de învăţare.“ „Fiecare public trebuie să fie analizat
în componenţa sa (vârstă, obiective, situaţie lingvistică etc.) pentru
a i se putea adapta o predare adecvată“. A se readapta, aşadar,
3

L’Association de Didactique du Français Langue Étrangère (ASDIFLE),
Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde – sous la
direction de Jean-Pierre Cuq, CLÉ International, S.E.J.E.R. Paris 2003: «En
didactique des langues, l’évolution des conceptions de la communication
implique de s’intéresser non seulement à l’émetteur, au canal, au message et au
récepteur mais aussi à l’interprétation, et aux effets produits sur celui-ci. On
insiste dorénavant sur le rôle actif du récepteur, car la communication humaine
dépend largement de son activité interprétative. À son tour, il peut devenir
émetteur et c’est donc finalement la conception de la communication comme un
aller-retour, un échange, que l’on retient.».
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înseamnă a preda/a învăța o limbă străină, a se remodela, după ce
deja modelarea s-a făcut conform canoanelor CECRLS. Adaptarea
se face şi în „spaţiu şi timp“, cel al realităţilor limbii şi ţării
respective, cel al învăţăceilor şi formatorilor (exemplele folosite,
chiar şi în gramatică, nu pot fi neutre, fac parte din cotidianul
acestora, din sfera intereselor publicului). De altfel, predarea este
integrată, gramatica este intrinsecă. Nu mai există cu adevărat
noţiunea de „gramatică“, aşadar gramatica se predă în mod
eficient, prin descoperire, prin joc, prin metode puțin
convenționale, cât mai apropiate de viața reală.
Captivitate sau independenţă?
Tot în Dictionnaire de didactique du français se regăsește
următoarea definiţie, pentru termenul CAPTIV: „un public captiv
este cel care este constituit o dată pentru totdeauna, pe o perioadă
dată, şi care nu se va schimba. Este cazul, de exemplu, al tuturor
tipurilor de public instituţionalizat care pregăteşte acelaşi examen.
Este captiv pentru că este constrâns de situaţia sa de «ucenic» să
urmeze un anume curs”. Mai multă practică decât teorie
presupune, aşadar, o experienţă didactică şi, în mod reciproc, o
experienţă de învăţare care să poată transforma artificialul în
natural, „acvariul“ în mediul extins şi liber consimţit.
În prezent, se spune, alături de manualele care dezvoltă la
maîtrise de l’écrit (competența de a scrie în limba străină),
manualele mai nou apărute au făcut loc activităţilor centrate pe la
production orale (producerea orală), în două direcţii principale:
– învăţarea realizării actelor de limbaj (a saluta, a se
prezenta, a vorbi despre starea sa de sănătate etc.);
– stăpânirea genurilor orale (explicative, narative,
argumentative etc.). Dar activitatea de producere a discursului oral
este „zămislită chiar de situaţiile de învăţare: de exemplu,
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momentul pregătirii unui joc de rol antrenează conversaţii între
cursanţi, care, purtate în limba străină, permit o învăţare prin
argumentare, conversație în această limbă.”4
De asemenea, în organizarea discursului trebuie să se ţină
cont şi să se îndeplinească cerinţele majore:
– o prezentare a situaţiei date (în mod clar, succint,
complet);
– argumentare (în monolog şi/sau dialog);
– poziţie personală (să existe acea notă de originalitate sine
qua non);
– exemplificare.
Pentru o independență a exprimării este necesară o variere
a mijloacelor de învățare și o ieșire din aceași mediu, în măsura
posibilului, o imersiune lingvistică, fie ea și prin intermediul
internetului, al televiziunii, al radioului.
Vorbire pornind de la un suport-imagine
Unele jocuri de rol pot porni chiar de la o imagine, sau, în
situația studierii imaginii de film, așadar, imaginii care nu este
fixă, pot relua o situație de comunicare, reinterpretând-o în clasă
(sau o pot continua și încheia).
Utilizarea imaginii este esențială ca instrument stimulator
al înțelegerii și exprimării în limba străină, al realizării
conexiunilor printr-o „sinestezie“. Și imaginea poate fi un
instrument declanșator al discursului.
Despre legăturile dintre simțuri, despre tipurile de
memorie, inteligență etc. s-a vorbit adesea, ca despre „imagini“
4

L’Association de Didactique du Français Langue Étrangère (ASDIFLE),
Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde (Idem).
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care se formează și care sunt de nedesfăcut, sub denumirea de
„sinestezie“.
Sinestezia, termen împrumutat din psihologie, își găsește
cea mai cunoscută ilustrare în sonetul Correspondances, ars
poetica pentru Charles Baudelaire, din care amintim un fragment:
«La Nature est un temple où de vivants piliers/Laissent parfois
sortir de confuses paroles;/L'homme y passe à travers des forêts de
symboles/Qui l'observent avec des regards familiers./Comme de
longs échos qui de loin se confondent/Dans une ténébreuse et
profonde unité,/Vaste comme la nuit et comme la clarté,/Les
parfums, les couleurs et les sons se répondent.» (Traducere de
Al. Philippide: „Natura e un templu ai cărui stâlpi trăiesc/Și scot
adesea tulburi cuvinte, ca-ntr-o ceață;/Prin codri de simboluri
petrece omu-n viață/Și toate-l cercetează c-un ochi prietenesc./Ca
niște lungi ecouri unite-n depărtare/Într-un acord în care mari taine
se ascund,/Ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare,/Parfum,
culoare, sunet se-ngână și-și răspund.“) [s.n.]
Sinestezia este, așadar, „asocierea spontană, prin
corespundere, a senzațiilor care aparțin unor domenii diferite“.
(trad. din dicționarul Le Petit Larousse, 1998).
De asemenea, imaginea este folosită și în psihologie, ca
terapie, prin studierea sau chiar crearea ei de către subiecții
implicați în acest demers. Imaginea, am putea spune, este un factor
consolator și, în plus, încurajator prin efectele pe care aceasta este
capabilă să le producă. Imaginea, ca și teatrul, de exemplu (sau
jocurile de rol), evacuează emoții, acționează în favoarea
dezînchistării individului, normalizează și îl ajută să se cunoască
pe sine însuși. Cunoașterea de sine ar fi opusul înstrăinării, al
alienării: «L’enfer, c’est les autres», spunea Jean-Paul Sartre
într-una dintre piesele sale de teatru, Huis clos.
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În plus, imaginea atinge și domeniul sensibil al
„reprezentării“, al subconștientului colectiv. Cele mai captivante
reclame, care de altfel sunt folosite și ca metodă de predare a
limbilor străine (suport de curs), sunt vizuale (fixe sau mobile). Un
exemplu de tematică de discuție propusă de către un examen oral
nivel C2 a fost cea a ufologiei. Cum îi vedeți pe extratereștrii din
poveste? Ca pe ființe de ce tip? Cu ce fel de înfățișare? ș.a.m.d.
Tematica – știință, credință, imagine este vastă.
Imaginea se regăsește pretutindeni, în așa-numita epocă a
vitezei, ea putând și trebuind să fie exploatată în învățare.
Imaginea este stimulatoare și, în cadrul oricărui program de
învățare, și ea poate fi acel „altceva“ de care avem nevoie în
mediul școlar. Trecerea de la imagine la vorbire se face în mod
firesc, armonios.
Dificultatea, în ceea ce privește imaginea, constă, desigur,
în găsirea imaginii potrivite, a documentului sau a documentelor
care să însoțească lecțiile/examenele, de aceea unele metode
propun exerciții care se realizează prin crearea de imagini proprii
(fotografii, videoclipuri, colaje). Acestea sunt documente pe care
și le creează cursanții (învățământul este cu atât mai mult centrat
pe elev) și pe marginea cărora se pot construi nenumărate
dialoguri apropiate sferei lor de interese.
Concluzie
Conform recomandărilor CECRLS, trebuie să existe un
echilibru între argumentele alese într-un discurs, o viziune cât mai
completă și mai complexă asupra oricărei teme de discuție, o
expunere armonioasă și bogată a argumentelor. De altfel, numai
într-o asemenea expunere se poate face dovada fluenței în
exprimare a unui candidat la un examen de tip CECRLS, în special
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când ne referim la un nivel de comunicare avansat (adică de la
nivelul B1 până la nivelul ultim, C2).
În același fel, în predarea și învățarea unei limbi străine,
există sau ar trebui să existe un echilibru între metode noi,
moderne, și metode tradiționale. O combinare a acestor metode, o
reechilibrare a lor, este binevenită, ținând cont de nevoile și modul
de lucru ale unui grup de studiu omogen, al cărui scop este să
învețe și să se perfecționeze în limba-țintă aleasă.
În fine, tot ceea ce se referă la o creație (producere de
text/discurs) este o opera aperta, în sensul acelei opere recreate de
Umberto Ecco, adică o infinită posibilitate de interpretare, pe baza
instrumentelor ligvistice de la care se pornește („gradul zero de
interpretare“). Din acest punct de vedere, regulile CECRLS nu
sunt noi: s-a scris/vorbit și se va mai face, încă, acest lucru, în
modul cel mai modern cu putință, cu toate că... nimic nu este nou.
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CLIȘEE, SLOGANURI, STEREOTIPII –
„MALADIILE CONTAGIOASE”1 ALE LIMBII
Comisar-șef de poliție Lucia TOCACI
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

„Respectăm cuvintele ca pe boabe de grâu, între care,
răscolindu-le după cules, vedem aurul unora, arama altora, albul
pâinii în cele mai multe. Ca boabele de grâu, cuvintele, care par a
avea aceeași greutate toate, și chiar o au în prezența omului. Ce le
deosebește totuși, ce le poate da o greutate în plus, o valoare
extraordinară la un moment dat, este inteligența și sensibilitatea
noastră, adunându-le într-un anume fel, făcând din cuvinte egale,
ceea ce oricine va recunoaște ușor, poezie, de pildă, gândire
frumoasă, cultură, necesitate a sufletului nostru prin învățarea
acelui comportament corect…” Constanța Buzea – „Laudă limbii
române”.
Dezvoltarea culturii naționale a fost o permanentă
preocupare a înaintașilor noștri. Mărturie de seamă ne-au lăsat
mitropoliţii Varlaam şi Dosoftei ai Moldovei, Antim Ivireanul al
Ţării Româneşti, care au scris însemnate lucrări ale vremurilor lor,
dar şi cele mai de seamă din istoria vechii culturi româneşti, fiind
cele mai îngrijite forme de exprimare în limba română din prima
jumătate a secolului XVII. Promovarea valorilor limbii române a
1

Aurelian Titu Dumitrescu – Limbă, literatură, stil, Editura Ministerului de
Interne, 2001, pag. 90.
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fost continuată, în diferite epoci, de Eminescu, Neculce, Cantemir,
Hasdeu, Creangă, Sadoveanu, Nichita Stănescu…
Însă, așa cum spunea și Eugen Simion, „limba este un
organism viu, ea își înnoiește vocabularul și pierde, în chip fatal,
un număr de cuvinte…”. Din nefericire, ies din limbă și cuvinte
sau expresii care nu ar trebui să iasă. Subtilitățile gândirii
românești au rămas istorie. Un limbaj fluent, bogat în nuanțe și
capabil să exprime sentimente umane mai găsim doar când îi
recitim pe marii scriitori, pentru că multe din cărțile de azi
folosesc o limbă săracă și inexpresivă.
Ștefan Augustin Doinaș spunea că „scriitorul nu poate să
fie păstrător și cultivator al limbii vorbite, ci numai al aceleia
scrise”. Referindu-se la „stricătorii de limbă”, celebrul autor al
„Mistrețului cu colți de argint” era de părere că se află în
„structurile instituționalizate ale limbajului ascultat, citit și vorbit
de masele populare care – datorită unui înnăscut și, de altfel,
binevenit, dar mimetic, unei irepresibile înclinări de a prelua cu
candoare și utiliza tot ce li se oferă – propagă în mod nevinovat
ceea ce aș îndrăzni să numesc «maladiile contagioase» ale
limbii…”
Pândit de atâtea primejdii, cuvântul a trebuit, de-a lungul
timpului, să fie modificat din cauza limbajului de lemn sau plumb,
neologismelor,
stereotipiei,
sloganurilor,
tehnicismelor,
jargoanelor și chiar a mass-mediei. Sărăcia și rigiditatea limbii
folosite de unele televiziuni par a fi o jignire la adresa strămoșilor
noștri.
Savatie Baștovoi spunea că „nu comportamentele nasc
cuvinte, ci cuvintele nasc comportamente” (Antiparenting, Editura
Cathisma, 2017). Autorul Radu Paraschivescu sesiza, metaforic,
hotarul incert dintre limbajul stereotip și personalitate: „Un om
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care gândește șleampăt nu se poate exprima cursiv, după cum un
om fără lumini pe față sau în suflet nu-și poate colora verbul”.
Referindu-se la cuvintele lui Ștefan Golescu, fost
prim-ministru al României în perioada 1867-1868, criticul literar
Edgar Papu spunea despre limba română: „Așezați în «calea
răutăților», cum spune cronicarul, noi am fost amenințați în
felurite chipuri să ne pierdem limba și, deci, însăși ființa. N-aș
vrea să exagerez, dar cred că puține popoare au depus, de-a lungul
veacurilor, atâtea jertfe pentru a-și păstra graiul. Apărarea limbii
noastre ne-a costat necontenit sânge, aur, grâne, ne-a costat
elementara tihnă zilnică, ce se cuvine oricărui om și popor, care nu
cere altceva decât să fie lăsat în pace”.
Când cineva recurge la o metaforă, imediat zeci de
ascultători se reped să reproducă acele vorbe. Nu îi incomodează
absolut deloc că acele vorbe nu îi aparțin.
DEX-ul ne avertizează asupra cuvântului provenit din
franceză cliché. fig. „Formulă stilistică, expresie etc. banalizată
din cauza repetării excesive”; expresia ne conduce la sinonimul
său: șablon. Acesta, la rândul său, provenit din germană,
Schablone, este o „formulă stereotipă; repetare mecanică, lipsită
de interes și de originalitate a unui model oarecare; clișeu verbal”.
Faptul de a se repeta ceva, de a fi mereu același este o stereotipie
pe care o regăsim în DEX drept: „simptom al unor boli mintale
constând în repetarea involuntară și automată de către bolnav a
acelorași cuvinte sau a acelorași gesturi”.
Repetarea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte care nu
sunt necesare în exprimarea orală sau scrisă constituie
aşa-numitele clişee lexicale (repetarea unor cuvinte) sau lingvistice
(repetarea unor expresii). Clişeul se explică, de cele mai multe ori,
prin cunoaşterea insuficientă a resurselor limbii (mai ales a
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vocabularului), prin graba, comoditatea sau preferinţa pentru
anumite cuvinte rare, răsunătoare, adesea la modă.
Utilizarea clişeului nu este necesară şi nici justificată de
conţinutul comunicării, ducând la formulări monotone, lipsite de
relief. Caragiale a atras atenția cu mulți ani în urmă asupra acestor
forme de barbarisme și automatisme de limbaj – cea mai vie
expresie a lipsei de gândire sau creativitate – cu modelul suprem
„curat-murdar”. Au rămas celebre, de asemenea, automatismele
verbale din piesa „O scrisoare pierdută”: Aveţi puţintică răbdare,
stimabile ş.a., dovezi ale inculturii şi superficialităţii personajelor
ridiculizate de autor.
Cu toate că se spune că la școală copiii folosesc mult mai
multe cuvinte decât un adult datorită îndeletnicirilor școlare, în
exprimarea elevilor se constată cuvinte și expresii uzuale și uzate
precum: „zice”, „ştii”, „face”, „nu-i aşa?”.
„Clișeul este pojghița de praf care se depune pe corpul
limbii, dublându-i înecăcios contururile” – ne avertizează și
scriitorul Radu Paraschivescu care a descris în cartea sa „Dintre
sute de clișee – Așchii dintr-o limbă tare” zeci de astfel de
exprimări: „Viața merge înainte”, „Speranța moare ultima”,
„Balonul e rotund”, „Nu contează cine înscrie, important e să
câștigăm”, „Bucureștenii au luat cu asalt supermarketurile încă de
la primele ore ale dimineții”, „Jocul greșeala așteaptă”, „Lucrătorii
de la descarcerare au scos cu greu victima dintre fiarele
contorsionate”, „Localnicii sunt în stare de șoc și nu-și explică nici
acum cele întâmplate”, „Ocaziile se răzbună”, „Fotbalul se joacă
pe goluri”, „Cea mai bună apărare e atacul”, „În zilele următoare,
vântul va sufla mai nervos pe creste”, „Iată un nume de care cu
siguranță vom mai auzi”, „Trebuie să ne mobilizăm exemplar”,
„Marii antrenori se văd la schimbări”, „Iată un roman pe care nu
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poți să îl lași din mână”, „Am acceptat să moderez această
emisiune fiindcă îmi plac provocările”, „X a fost chemat să dea cu
subsemnatul”, „Încă nu mi-am spus ultimul cuvânt”, „Locuința lui
s-a transformat într-un veritabil loc de pelerinaj”.
Site-urile românești abundă de exemple care tratează acest
subiect, însă cele mai vânate par a fi cele dedicate politicii
românești. Desprindem aici un citat demn de eroul lui Caragiale
din „O scrisoare pierdută”: „Viitorul României începe astăzi.
Astăzi, romanii au ales competență și stabilitate. Au ales
schimbarea. Au ales viitorul. Astăzi, românii au învins, căci
victoria pe care am obținut-o nu este doar victoria noastră, ci este
victoria lor, mai ales a lor, a tuturor românilor care nu au renunțat
nicio clipă la speranța într-o viață mai bună și care au crezut și au
fost alături de noi. Viitorul României începe astăzi. Schimbarea
începe acum. Aceasta a fost dorința românilor, iar obligația noastră
este să le-o onorăm”.
Despre sloganuri, Savatie Baștovoi spunea că „sunt niște
combinații de cuvinte pe care oamenii încep să le scrie pe steaguri,
pe ziduri, pe trenuri, apoi le strigă, le cântă și totul sfârșește cu o
revoluție, o răsturnare de putere și moartea a milioane de oameni.
Există și sloganuri de marketing, care te fac să cumperi, sloganuri
ideologice, care te fac să vorbești și să acționezi întotdeauna
previzibil și într-o singură direcție: direcția pe care ți-o imprimă
ideologia”.
Folosirea unui slogan sau clișeu reprezintă pentru mulți
apartenența lor la grupul respectiv, felul lor de a spune că
reprezintă acele interese. De cele mai multe ori șabloanele ascund
realitatea pe care ele pretind că o reflectă. Și așa cum unora le
place să se îmbrace cu haine noi pe care nu le asortează, tot așa
alții caută să își îmbogățească vorbirea folosind cuvinte la modă pe
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care nu le înțeleg. Așa se face că auzim mereu cuvinte gen
„fortuit” care sună mai „cool” decât „forțat”, dar care de fapt
înseamnă „întâmplător”, după cum „specios” nu are nimic în
comun cu „special”, ci înseamnă „înșelător”.
Există, totuşi, domenii de utilizare a limbii în care şablonul
este acceptat. În limbajul administrativ se folosesc frecvent
construcţii fixe, stereotipe, cerute însă de nevoia unei exprimări
concise, clare şi precise. Aşa, de exemplu, în cerere se respectă
următoarea formulă: „Subsemnatul…, domiciliat în…, vă rog să
binevoiţi…”. În lucrările ştiinţifice întâlnim, iarăşi, unele
construcţii fixe, determinate de rigoarea demonstraţiei, de
exemplu: „În urma cercetării se desprinde concluzia…”. Între
construcţiile fixe acceptate se numără şi formulele de expresie
convenţionale, repetate în situaţii speciale de comunicare. Ele se
pot întâlni la începutul şi sfârşitul unei cuvântări (Dragi colegi!,
Stimaţi tovarăşi! ), ale unei scrisori (Dragul meu, Dragii mei, Cu
bine etc.), ale unui basm (A fost odată ca niciodată; Ş-am
încălecat pe-o şa/Şi v-am spus povestea-aşa). Aceste formule
convenţionale au fost impuse prin uzul îndelungat al colectivităţii
şi trebuie admise ca atare.
Clișeele și stereotipurile sunt uneori ca niște magneți care
atrag oamenii din toate păturile sociale, au un fond puternic și o
forță de propagare incredibil de spontană. Diferența dintre cele
două este că stereotipiile vin ca observații directe asupra unui
grup, pe când clișeele sunt rezultatul trecerii stereotipului prin
filtrul personal. De obicei clișeele se formează după fondul
emoțional comun. Stereotipurile se nasc din sentimente de ură,
frustrare, fericire, realizare. Multe fac parte din moștenirea noastră
culturală, se transmit în timp precum obiceiurile. Unii spun că au
găsit stereotipuri chiar și de la vârsta de șase ani.
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Exemple de stereotipuri: legate de rasă – „toți chinezii arată
la fel”, de vârstă – „toți adolescenții iubesc rock-ul și nu respectă
pe cei mai în vârstă”, de sex – „bărbații doresc un singur lucru de
la femei”, de religie – „toți cetățenii de religie islamică sunt
teroriști”, de naționalitate – „romii sunt murdari”, de vocație –
„toți doctorii sunt lacomi” etc.
Limbajul confecționat este, din păcate, frecvent și în
școală, unde elevul este pus, chiar la orele de literatură, să
reproducă niște comentarii, unele abundente în expresii goale, în
loc să cultive limba, să exprime pe cont propriu cunoștințe literare.
„Ceahlăul literaturii române” sau „Luceafărul poeziei românești”
care înlocuiesc numele lui M. Sadoveanu, respectiv M. Eminescu
au devenit clișee, formulări stereotipe care conduc spre lene în
gândire și inerție lingvistică.
Limba folosită corect trebuie să exprime întotdeauna
înfățișări ce poartă amprenta personalității vorbitorului.
„Cultivarea limbii române, ca și apărarea ei de diferite forme de
poluare, reprezintă cerințe permanente” – spunea Romul
Munteanu. Criticul și istoricul literar se referea la „poluarea
limbajului” din pricina unor modele susținute de unele tipuri de
civilizații, cum sunt americanismele din franceză și germană. Mai
mult, Marin Sorescu declara în cadrul unui interviu acordat lui
Aurelian Titu Dumitrescu că există pericolul ca limba română să
dispară. „Cu pericolul purismului s-au luat la harță pașoptiștii –
afirma scriitorul român. Pe noi ne paște internaționalismul
(„Românul, poliglot din naștere, se simte dator să-și împestrițeze
cugetul la tot pasul”.) Iată, Dicționarul de neologisme este mai
mare decât «Dicționarul explicativ al limbii române». N-avem
dreptul să prigonim cuvintele. Toate sunt necesare, pentru că
gândirea noastră, aflată azi în fața unor probleme pe care nu le-a
dezlegat niciodată, trebuie să funcționeze cu toate rotițele”.
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All right/O.K. – Expresia provine din limba engleză, a
devenit clișeu lingvistic și s-a încetățenit în mai toate limbile
mapamondului, având tot mai mult înțelesul de astăzi: „E în
regulă.”; „E perfect.” Este imposibil într-o societate dominată de
Facebook, să nu gândești în termeni de „like”, „friends”, „mess”,
„call” etc.
Există și așa-numitele clișee internaționale, expresiile
cunoscute și folosite în toată lumea, unități frazeologice de uz
internațional, majoritatea cu semnificații interesante, cu istorii și
povești nebănuite, extrase din mitologia sau din literatura
universală.
„Formulele convenţionale şi clişeele internaţionale sunt
grupuri de cuvinte care circulă dintr-o limbă în alta cu aceeaşi
formă şi semnificaţie. Sunt formule convenţionale: ad calendas
graecas «la calendele greceşti», adică niciodată (grecii nu aveau
calende); fata morgana «miraj»; mărul discordiei «obiect sau
motiv de dispută»; nodul gordian «problemă care nu poate fi
soluţionată». Clişeele internaţionale au în structura lor un nume
propriu, de obicei de persoană şi au la bază întâmplări reale sau
legende.” (Silvia Pitiriciu, Curs de frazeologie)
Exemple:
Acta, non verba/Res, non verba – Fapte, nu vorbe.
A horse, a horse, my kingdom for a horse! – „Un cal, un
cal, regatul meu pentru un cal!”
Alfa și Omega – expresie echivalentă cu „a fi pâinea și
cuțitul”, adică a reprezenta tot, un om care dispune de toate
mijloacele pentru a realiza ceva, care le are pe toate la îndemână.
Călcâiul lui Ahile – expresia desemnează, în orice limbă în
care ar fi utilizată, locul vulnerabil al unei persoane, punctul
nevralgic pe care oricare dintre noi îl avem, slăbiciunea.
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Cordon bleu – dincolo de sensul primar, această expresie
indică o persoană de seamă, un specialist foarte fin.
De la Anna la Caiafa – expresiile conținând această
sintagmă se folosesc pentru situațiile când cineva este trimis de la
o persoană la alta, fiecare ezitând să îi soluționeze o cerere sau o
problemă, sau, mai important, să îi facă dreptate.
E ceva putred în Danemarca!/Something is rotten in the
state of Denmark! – Celebrele vorbe sunt rostite de un ofițer
la apariția umbrei tatălui lui Hamlet, tocmai cu sensul derivat
de la cel de bază: ceva e necurat în Danemarca, ceva nu e în
regulă. Cu timpul, toponimul din acest vers (Danemarca) a căpătat
o semnificație generică: poate fi vorba de orice țară în care
lucrurile merg prost, de orice întreprindere care nu merge cum
trebuie etc.
Fata Morgana – Sintagma provine din italiană și se
folosește în continuare, în orice limbă, numai ca în limba de
origine. Este vorba, de fapt, de Zâna Morgana, din vechile
povestiri italienești, căreia oamenii îi atribuiau numeroase vrăji.
Această expresie a intrat în vorbirea comună, în artă (în literatură,
mai ales), trimițând la o iluzie trecătoare sau la o apariție
înșelătoare.
În limba română, există mai multe situații în care, într-o
conversație (și nu numai), vorbitorul pur și simplu suspendă
comunicarea, prin anumite formule stereotipe, care au rolul și de a
condensa oarecum informația, de a o simplifica prin evitarea
argumentelor ușor de intuit, dar și de a menține contactul cu
interlocutorul. Astfel, „vorbitorul suprimă un lanț enumerativ, din
dorința de a evita redundanța excesivă”, scrie Silvia Krieb-Stoian
în volumul „Limba română”. Aceste formule poartă numele de
mijloace de suspendare a comunicării, secvențe sau clișee
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rezumative și sunt lipsite de conținut informativ propriu, mai ales
în afara contextului. Ele au sens numai prin raportarea la termenii
anterior menționați în comunicare.
Folosind clișee rezumative, enunțurile capătă un caracter
deschis și lasă libertatea receptorului de a le continua.
Exemple: etc., și nu numai, alte alea/alte cele(a), bla, bla,
bla, (alte) chestii d-astea (/din astea)/de genul ăsta, alte
comedii/bazaconii de felul ăsta, d(e)-alde de-astea/alea, nu știu ce,
că așa și pe dincolo, c-o fi (și) c-o păți.
Încheiem cu exemplificări luate din viața de zi cu zi cu
precizarea că subiectul este inepuizabil. Plecăm la drum cu bagajul
lingvistic format în cei șase ani, apoi cel „modelat” din școală, și
nu trebuie să uităm nicio clipă demersul lui Constantin Noica, în
încercarea de a ne convinge că fiecare cuvânt este un depozit de
gândire și de semnificații.
Tiribomba lingvistică pornește de cele mai multe ori de la
cei care ar trebui să cultive limba română, a patra putere în stat
cum i se mai spune mass-mediei. De multe ori ne întrebăm dacă
unii jurnaliști nu îi fac concurență lui Rică Venturiano.
Auzim seară de seară la știri, de exemplu, „oamenii legii”
și apoi informația abundă în acest clișeu de parcă „polițiștii” ar fi
un cuvânt ieșit din DEX, depășit și compromis.
Știrile sau reportajele despre copii, de asemenea, fac
referire doar la „micuții au zis”, „micuții au făcut” de parcă să spui
„copiii” ar fi un termen interzis.
Un alt termen la modă este „criza” care, dacă la început se
referea doar la partea financiară, acum cuvântul și-a găsit locul și
în domeniul sentimentelor, al forței de muncă, al socialului, în
curând probabil și al „crizelor” de nervi.
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Venirea sărbătorilor ne aduce pe tavă cuvântul „pe cinste”
utilizat în orice împrejurare, fie că se referă la masă, la distracție,
la petreceri.
Unele sunt într-adevăr redundante, cum se întâmplă atunci
când poliţiştii folosesc „armamentul din dotare” – cuvântul „din
dotare” nu aduce nicio informaţie în plus.
„Clişeele de limbaj sunt inevitabile”, spune lingvista
Rodica Zafiu, şefa catedrei de Limba Română, de la Facultatea de
Litere din Universitatea din Bucureşti. Şi teoria este valabilă şi în
franceză sau engleză. „Chiar şi atunci când unele ies din uz, sunt
înlocuite de altele, pentru că oamenii vor avea mereu nevoie să
aproximeze, să repete, să exclame”. Iar unii chiar îşi doresc să
trăiască „printre trandafiri de plastic, pisici împăiate şi elefănţei de
alabastru”, cum afirma Radu Paraschivescu.
Ca o concluzie, este bine să ascultăm cuvintele
contemporanilor noștri care ne învățau cum să vorbim și să scriem
frumos românește. Bunăoară, Fănuș Neagu ne îndemna: „nu poate
ajunge nimeni scriitor de limbă română fără să știe pe de rost cel
puțin o sută de doine și balade”. Alteori, dramaturgul român ne
sfătuia: „Cuvântul trebuie căutat! Și trebuie încovoiat sub
genunchi! Trebuie adus în situația de a primi lângă el cuvântul pe
care nu și l-ar fi vrut pereche niciodată!”

Bibliografie
1. Aurelian Titu Dumitrescu – Limbă, literatură, stil,
Editura Ministerului de Interne, 2001.
2. Savatie Baștovoi – Antiparenting, Editura Cathisma,
2017.
91

3. Radu Paraschivescu – Dintre sute de clișee – Așchii
dintr-o limbă tare – Editura Humanitas, 2009.
4. adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/de-nu-putem-scapaclisee.
5. Pitiriciu Silvia, Dragoș Vlad Topală – Dicționar de
abrevieri și simboluri – Editura ALL Educational – 2010.
6. Silvia Krieb-Stoian, Mijloace lingvistice de suspendare
a comunicării. Formule stereotipe specifice limbii
române, în Limba română. Ipostaze ale variației
lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu al Catedrei
de limba română (București, 3-4 decembrie 2010) (I)
Gramatică și fonologie. Lexic, Semantică, terminologii.
Istoria limbii române, dialectologie și filologie, [editori:
Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan Oprea],
Editura Universității din București, 2011.
7. http://www.literparc.ro/zece-clisee-internationale.
8. http://www.literparc.ro/zece-mijloace-de-suspendare-aunei-comunicari-prin-expresii-stereotipe/

92

ROLUL CURSANȚILOR DIFICILI ÎN DINAMICA
SESIUNILOR DE FORMARE
„Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat.”
Albert Einstein
Subcomisar de poliție Dania-Lara TROFIL
Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Rezumat
Una dintre cele mai comune probleme în ceea ce privește
formarea este gestionarea cursanților dificili. Literatura de
specialitate indică drept diferență majoră între educație și formare,
participarea benevolă la curs, comparativ cu școala, unde prezența
este obligatorie. În practică, însă, sunt semnalate, printre
obstacolele în parcurgerea ciclului formării, dinamica grupului de
cursanți: pe lângă participanții voluntari, la cursurile de formare
participă și persoane care au fost trimise de structura în care își
desfășoară activitatea, sau care au venit doar pentru a obține o
diplomă. Succesul unui curs rezidă foarte mult în atmosfera din
sala de training și aceasta este strict responsabilitatea și abilitatea
formatorului, care trebuie să gestioneze potențialele conflicte
personale cu care anumiți cursanți vin la formare, sau cele care se
pot naște în sala de curs, la ciocnirea personalităților, ori... să-și
gestioneze propriile conflicte cu care vine, conștient sau nu, în sala
de curs. Din punct de vedere didactic, o clarificare a unora dintre
aspectele și nuanțele sistemului complex al formării și a rolului pe
care coeziunea echipei educaționale îl joacă în construcția și
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închiderea ciclului formării reprezintă deziderate deosebit de utile
în contextul strict al folosirii metodelor de interacțiune
educațională, având ca scop final eficiența formării.
În direcția dezvoltării unei asemenea perspective de analiză
asupra coeziunii echipei educaționale, Roberts și Hunt (citându-l
pe Reitan Shaw) propun patru clase generale de variabile:
– caracteristicile personale ale membrilor grupului;
– stimulii care induc conformismul;
– factorii situaționali;
– relaționările intragrup.
În acest context, un formator se poate confrunta cu
următoarele atitudini:
 Voluntară – cursantul privește cursul ca pe o oportunitate
de a-și consolida anumite cunoștințe.
 De concediu – cursantul vede în curs o bună ocazie de a
lua o pauză de la muncă.
 Prizonieri – „M-a obligat șefu’ să particip/cursul e
inutil/știu deja tot ce am nevoie să știu despre subiect”.
La prima vedere, o grupă lipsită de ultimele două categorii
de cursanți este una lesne de gestionat, însă, aproape în fiecare
grupă există cel puțin un cursant care, fie întrerupe formatorul,
fie pune întrebări sau împărtășește experiențe care nu au
nicio legătură cu subiectul sau chiar intră nejustificat în
contradictoriu cu formatorul sau cu ceilalți participanți. Pe de altă
parte, nici cursanții extrem de tăcuți, care stau cu brațele
încrucișate și nu scot niciun cuvânt, nu sunt ușor de integrat în
echipa de formare.
În cadrul programelor de formare, cursanții sunt încurajați
să participe, să își spună opiniile, să împărtășească experiențe și,
de ce nu, să tragă singuri concluziile. Formatorul este cel care
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trebuie să asigure un mediu propice unor astfel de activități și în
același timp să livreze un curs de calitate.
1. Ce este acela un cursant dificil?
Smith și Ragan indică două din componentele ce asigură
succesul unui program de formare: capacitatea formatorului de
anticipare și, respectiv, pregătirea temeinică a acestuia –
documentare riguroasă, o actualizare a conținuturilor, un pachet de
jocuri de activare a grupului, studierea profilurilor cursanților,
aranjarea atentă a clasei. O dată scenariul, regia, scenografia și
recuzita stabilite, totul anticipat, nu ar trebui să existe obstacole în
calea implementării lui, însă practica demonstrează apariția și
prezența elementelor și situațiilor imprevizibile în orice moment al
cursului, atât în perioada de debut a programului, când grupul încă
nu este deschis și cunoașterea nu este încă realizată, dar chiar și
spre finalul programului, atunci când toate secvențele vor fi fost
parcurse și ar fi trebuit să conducă firesc spre scopul final. Un
posibil scenariu ar fi următorul: formatorul deschide cursul, iar un
participant întrerupe povestea cu o întrebare; formatorul
răspunde cu o argumentație de o logică impecabilă doar pentru ca
în cinci secunde să vină un alt participant să îl contrazică; într-un
colț al sălii doi cursanți par să aibă o conversație particulară
foarte interesantă, nu suficient de interesantă, însă, încât să o
atragă și pe participanta din stânga lor care dă ochii peste cap și
pufăie de vreo zece minute; discuția în contradictoriu inflamează
sala și unul dintre participanti, care pare să știe multe despre
subiect, este atacat verbal de către un altul care este foarte
nervos. Formatorul ar vrea să intervină, dar nu știe de unde să
înceapă.
Situațiile de acest gen, cu participanți dificili reprezintă,
probabil, una dintre cele mai mari provocări ale unui trainer, chiar
dacă, în realitatea curentă, e puțin probabil să existe toate tipurile
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de cursanți dificili în același program de formare, precum în
scenariul descris mai sus.
În privința acestui obstacol în calea coeziunii echipei
educaționale, compusă din cursanți și formator, obstacol
reprezentat de prezența unui cursant dificil, există, desigur, și o
componentă subiectivă, personală, întrucât este vorba despre
personalități, compatibilități sau incompatibilități, posibilele
conflicte, dar și despre agenda ascunsă a fiecărui participant la
formare, inclusiv a formatorului: fiecare trainer are propriii săi
participanți dificili.
2. Tipurile de cursanți dificili, rolul și gestionarea lor în
dinamica sesiunilor de formare
Literatura de specialitate abundă în informații pe această
temă: încadrări în tipologii clare cu soluții punctuale pentru fiecare
dintre acestea. Cu siguranță, formatorii cu experiență au întâlnit
cel puțin unul dintre aceste personaje malefice și au observat
superputerile lor: destabilizarea emoțională a trainerului sau a
altor participanți, distragerea atenției, întreruperea fluxului
gândirii, haos, pierderea firului logic sau a structurii cursului și
modificarea dinamicii desfășurării sesiunilor de formare. În foarte
multe situații o atitudine necooperantă, ineficient gestionată de
către formator devine contagioasă, tensiunea escaladând și
obiectivele programului de formare fiind, astfel compromise.
Grupurile de formare sunt extrem de eterogene, pornind de
la vârstă, caracter, experiențe, domenii de activitate, motivații și nu
în ultimul rând stiluri de învățare. Devine esențială, deci,
cunoașterea participanților și adaptarea cursului la nevoile lor de
formare și chiar la stilurile lor personale de învățare, folosind alte
cuvinte este esențială colaborarea în cadrul echipei educaționale.
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În Tabelul 1 s-a încercat o armonizare a multitudinii de
tipuri de cursanți dificili, în cele mai multe cazuri fiind vorba
despre combinații ale unor tipologii, alocând fiecărei tipologii o
scurtă descriere a rolului pe care îl joacă în desfășurarea sesiunilor
de formare și instrumente de gestionare a situațiilor imprevizibile
ori conflictuale în funcție de tipologie, după cum urmează:
Tip de cursant
dificil
Cursantul
tăcut/„timidul”
– retras, nesigur sau
introvert

Efecte asupra
desfășurării cursului
– trebuie acordată o
atenție specială ceea
ce conduce la
destabilizarea ritmului
și a programului
desfășurării sesiunilor.

Instrumente de
gestionare
– trebuie încurajat să
participe, adresându-i-se
întrebări ușoare și
aprecierea față de el;
– o soluție este să i se
desemneze rolul de lider
al grupului de lucru.
– destabilizarea
– i se poate adresa o
Cursantul
întrebare dificilă/la care
„Știe-tot”/arogantul ritmului și a
– monopolizează
programului
nu se așteaptă și când nu
discuția și este bine desfășurării sesiunilor se așteaptă;
informat;
prin distragerea
– se poate vâna o pauză în
– întreruperile fac
atenției;
conversație și apoi se va
parte din tipul de
– crearea unui
schimba subiectul;
comportament prin disconfort și frustrări – i se mulțumește pentru
care un participant în rândul celorlalți
intervenție, se schimbă
doreşte să-i facă pe cursanți, prin
subiectul și se
ceilalţi să tacă, iar el acapararea atenției
redirecționează atenția
să conducă discuţia. asupra lui,
spre restul grupului;
autopoziționarea sa pe – cu cât îi este permis să
un piedestal superior vorbească mai mult, cu
față de cei care vor să atât situaţia va escalada.
parcurgă formarea.
Atunci efectele acestei
întreruperi trebuie
discutate cu grupul, iar
când cel care a întrerupt
discuţia a terminat, este
bine ca formatorul să se
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întoarcă la continuarea
ideilor celui întrerupt.
– destabilizarea
– formatorul trebuie să
Cursantul
ritmului și a
adopte o atitudine neutră
„șoptitor“/the
programului
– respingerea de către
whisperer
– este prietenul/
desfășurării sesiunilor, formator îl poate
susținătorul
prin crearea unui
transforma în tipul
formatorului, mereu disconfort atât
agresiv
de acord cu acesta; trainerului, cât și
(cinic/nemulțumit)
– face complimente; cursanților.
– își exprimă
aprecierea chiar și
când nu e necesar.
– creează un
– i se poate adresa o
Cursantul
disconfort
întrebare dificilă, la care
„cârcotaș”
– nu îi este pe plac formatorului, iar celor nu se așteaptă și când nu
nimic din ce se
începători chiar o
se așteaptă;
întâmplă la curs și
destabilizare
– formatorul îi poate
nici formatorul;
emoțională, ori
identifica slăbiciunile (în
– vânează
blocaj, prin asimilarea formare) și expune;
greșelile/hibele
acestuia întregului
– formatorul trebuie să
tuturor și orice.
grup de cursanți;
anticipeze o posibilă
– creează o atmosferă alianță între știe-tot și
conflictuală în clasă; cârcotaș, nemulțumit sau
– posibil conflict
chiar cârcotaș-restul
cârcotaș-formator,
clasei;
formator
– formatorul trebuie să-și
cârcotaș/cursanți,
mențină ferm poziția și
cârcotaș-colegi;
rolul.
– destabilizarea
ritmului și a
programului
desfășurării sesiunilor
prin pierderea firului
logic sau a structurii
și dinamicii cursului.
– creează un disconfort – formatorul ar trebui să
Cursantul
cinic/nemulțumitul formatorului, iar celor se întrebe dacă această
– se arată plictisit și începători chiar o
situaţie este rezultatul
grăbit – interesat
destabilizare
acţiunii sau inactivităţii
mereu de rezultatul emoțională, ori blocaj, sale;
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final;
prin asimilarea
– este acel
acestuia întregului
comportament ce se grup de cursanți;
manifestă atunci
– creează o atmosferă
când participanţii se conflictuală în
întreabă verbal sau clasă – posibil conflict
nonverbal „ce caut cinic-formator,
eu aici?”;
formator
– face comentarii, dă cinic/cursanți,
ochii pe spate,
cinic-colegi;
vorbește şoptit cu alţi – destabilizează
colegi, cască
ritmul și programul
frecvent, se arată
desfășurării
plictisit;
sesiunilor;
– nu se supune
– o atitudine
activităților comune necooperantă poate
de formare;
deveni contagioasă în
– comportamentul
echipa educațională!
lui vizează, în
general, trainerul și
discreditarea lui.
Atitudinea lui nu va
înceta nici în pauze
când va căuta să
câștige adepți și să
decredibilizeze
formatorul pe orice
cale. Nemulțumitul
este de obicei abil și
un bun
manipulator. El
vrea să demonstreze
cu orice preț că nu
are nevoie de
respectivul curs, că
formatorul nu este
suficient de pregătit,
că vorbește din cărți
sau nu are suficientă
experiență, că sala
este prea mică sau
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– formatorul ar trebui să
folosească un ton ferm;
– discuții la obiect fără
prea multe detalii, ce i-ar
oferi posibilitatea unor
divagații pe care să le
folosească în interesul
destabilizării programului
de lucru și spre
sublinierea poziției lui;
– formatorul nu ar trebui
să folosească presiunea
grupului –cursantul
devine agresiv și e tot ce
așteaptă;
– formatorul ar trebui să
încearce să reorienteze
întrebările-capcană înapoi
spre cursant sau să le
propună grupului spre
dezbatere;
– formatorul ar trebui să-l
lase să-și exprime
nemulțumirile cu voce
tare, în fața grupului să-și
arate interesul și
disponibilitatea de a se
întâlni la jumătatea
drumului. Dacă se
dovedește că
nemulțumirile sale erau
îndreptățite și formatorul
consideră că le-ar putea
rezolva, acesta din urmă
ar putea câștiga un aliat.
Dacă aceste nemulțumiri
sunt inventate, atunci
cursantul va câștiga restul
grupului ca aliat.

prea mare, mâncarea
prea caldă sau prea
rece etc. Și cum
lucrurile nu sunt și
nu au cum să fie
perfecte, are șanse
mari de a periclita
buna desfășurare a
cursului.
Gică-contra – poate
fi uneori o
metamorfoză a lui
Știe-tot. Nu există
curs, precum nu
există om, care să nu
fi întâlnit acest
comportament.
Superputerea lui
constă în abilitatea
naturală de a
transforma albul în
negru și imediat
înapoi în alb după
cum o dictează
nevoia de
contrazicere. Gică
introduce formatorul
într-o spirală a
justificării și a
argumentelor care nu
se sfârșește într-o
situație win-win.

– creează o atmosferă
conflictuală în
clasă – posibil
conflict
Gică-formator,
formator
Gică/cursanți,
Gică-colegi;
– destabilizarea
ritmului și a
programului
desfășurării
sesiunilor;
– o atitudine
necooperantă poate
deveni contagioasă în
echipa educațională!
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– o soluție ar fi
înțelegerea mecanismului
de funcționare a lui Gică.
De cele mai multe ori el
nu caută adevărul, ci
motive de dispută. El este
o fabrică de produs
contraargumente. Dar
pentru a le produce are
nevoie de materia primă –
argumentele
formatorului. Așadar
acesta nu ar trebui să intre
în dispută cu el pentru că
Gică atrage la nivelul lui
și bate cu experiența;
– nu ar trebui lăsat nici să
acapareze atenția
trainerului;
– tentația de a-l pune la
punct e mare. Nu ar
trebui pus nici în luptă cu
sala pentru că asta își
dorește – o sursă
inepuizabilă de
argumente pe care să-și
întemeieze discursul în
contradictoriu;
– soluția se numește
întreruperea tiparului.
Adică formatorul trebuie
să facă/spună ceva

Jokerul
– aceştia sunt
participanţii mereu
puşi pe şotii.

neașteptat – să-i dea
dreptate – „Îmi aduc
aminte că și eu am pățit
așa odată” și să aducă un
argument care să îl ajute
să sublinieze. Apoi, din
întrebare în întrebare, să-l
conducă spre ideea că
ceea ce el spune este
adevărat, dar constituie
doar o excepție și nu o
regulă.
– ei ajută ca grupul să – formatorul identifică şi
fie activ şi ajută
încurajează tacit formele
formatorul în sarcina acceptate de
pe care o are, ca o
umor, însă ţine sub
contrabalansare a
control această activitate.
seriozităţii acestuia.
Acest gen de
comportament este unul
dăunător pentru grup,
căci, după un timp în care
se râde, râsul încetează şi
între joker şi restul
grupului apare un
antagonism, iar
formatorul trebuie să
stopeze această situaţie.

3. Concluzii
Succesul unui curs rezidă foarte mult în atmosfera din sala
de training și aceasta este strict responsabilitatea și abilitatea
formatorului. El este cel care trebuie să gestioneze potențialele
conflicte personale cu care anumiți cursanți vin la formare, sau
cele care se pot naște în sala de curs, la ciocnirea personalităților,
ori să-și gestioneze propriile conflicte cu care vine, conștient sau
nu, în sala de curs.
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Literatura de specialitate abundă în informații pe această
temă: încadrări în tipologii clare cu soluții punctuale pentru fiecare
dintre tipologiile de cursanți, descrise pe scurt în tabelul anterior.
Cu siguranță, formatorii cu experiență au întâlnit cel puțin unul
dintre aceste personaje și au avut, astfel, ocazia să studieze
transformarea pe care o impun dinamicii echipei educaționale:
destabilizarea emoțională a trainerului sau a altor participanți,
distragerea atenției, întreruperea fluxului gândirii, haos, pierderea
firului logic sau a structurii cursului și a dinamicii desfășurării
sesiunilor de formare.
Colaborarea cu aceste tipuri de cursanți dificili e o
adevărată provocare, formatorului îi revine responsabilitatea de a
identifica tipologia fiecărui cursant și în funcție de ea să folosească
un anumit tip de abordare. Grupurile de formare sunt extrem de
eterogene, pornind de la vârstă, caracter, experiențe, linii de
muncă, motivații și nu în ultimul rând stiluri de învățare. Un bun
formator pune accent pe cunoașterea participanților și adaptarea
cursului la nevoile lor, cu toate acestea, experiența în training nu
poate fi înlocuită de nicio recomandare ori soluție tehnică, ea este
singura care poate oferi repere în gestionarea celor mai
imprevizibile și dificile situații.
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MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Inspector principal de poliție Irina CĂLINESCU
Institutul de Studii pentru Ordine Publică
Multe dintre caracteristicile manageriale generale se pot
aplica și în cadrul managementului educațional, în special atunci
când se face referire la organizarea grupurilor mici și la
interacțiunile care se stabilesc între beneficiari și personalul
serviciilor educaționale. Deosebit de importantă este dezvoltarea
unor strategii sistematice și coerente privind schimbarea și
adoptarea unei atitudini orientate către acțiune. În această direcție,
este necesară specificarea unui set de valori care să oglindească
particularitățile profesiei și, în același timp, să reflecte importanța
resursei umane în cadrul serviciilor educaționale. Fiecare element
din cadrul managementului unei organizații este important. În
acest sens se poate compara managementul cu un lanț compus din
mai multe verigi, calitatea lanțului nefiind dată de calitatea celei
mai puternice verigi, ci de a celei mai slabe.
Leon Ginsberg a elaborat, în lucrarea sa New Management
in Human Services, câteva principii generale, care pun în lumină
modul de abordare a activităților din domeniul serviciilor
educaționale.
Orientarea și predispoziția spre acțiune – managementul
este mai eficient, atunci când este îndreptat spre acțiuni stabilite în
conformitate cu noile structuri ale comunității și cu noile direcții
de dezvoltare. De obicei, încercările de inovare și procesul
permanent de schimbare au impact favorabil asupra modului cum
este percepută activitatea organizației.
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Apropierea de beneficiar – apropierea de nevoile reale ale
clienților are un rol foarte important. Instituțiile de învățământ
trebuie să identifice nevoile comunității în care își derulează
activitatea și să se adapteze la acestea. Este de dorit menținerea
unei relații strânse cu beneficiarii, astfel încât la apariția unor noi
nevoi sociale, organizațiile care furnizează servicii educaționale să
poată răspunde prompt noilor exigențe.
Susținerea autonomiei și capacității de inițiativă a
personalului – personalul unei instituții de învățământ trebuie
susținut în demersul experimentării propriilor idei, atunci când
acestea nu contravin principiilor organizației. Încercările
personalului care caută soluții mai bune și mai eficiente pot fi
susținute și încurajate, deoarece multe dintre ideile valoroase au
apărut pe baza unor experiențe personale.
Activitatea prin intermediul personalului propriu –
personalul este considerat cea mai importantă resursă în domeniul
serviciilor educaționale. Acest principiu constă în ideea că oamenii
doresc să fie considerați utili și că se poate conta pe ei în ceea ce
privește aplicarea ideilor noi.
O abordare destinată realizării unor scopuri realiste și
urmăririi valorilor declarate – o organizație eficientă trebuie să-și
urmărească scopurile și valorile principale și să militeze pentru
consolidarea lor.
Forme simple de organizare – o organizație eficientă
trebuie să rămână la un nivel de dezvoltare optim dimensionat. Cu
cât formele de organizare sunt mai complicate, cu atât mai dificilă
este gestionarea activităților. Structura organizației trebuie să fie
simplă, fără un sistem birocratic complicat, dimensiunile
organizației trebuie să permită angajaților să păstreze canale de
comunicare directe cu personalul de conducere.
Posibilități simultane de coordonare și inițiativă – acest
principiu are în vedere realizarea unei îmbinări eficiente între
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coordonare și respectarea inițiativei subordonaților. O organizație
eficientă menține un control adecvat asupra ambelor aspecte,
asigurând condiții favorabile de desfășurare a activităților curente,
fără a neglija adoptarea elementelor de noutate și schimbare venite
chiar din interiorul său.
Managementul educațional îmbină teoria cu practica,
știința cu arta proiectării, organizării, coordonării, evaluării,
reglării elementelor activității educative, a resurselor ei, ca
activitate de dezvoltare liberă, unitară, armonioasă a
individualității, respectând idealul educațional. Managementul
educațional reprezintă un set de concepte, o viziune de ansamblu,
o metodologie de acțiune orientată spre obținerea succesului în
educație, cuprinzând un tot unitar de principii, de norme și forme
de conducere prin care se conferă îndeplinirea obiectivelor din
educație.
În lucrarea sa Management general și strategic în educație,
Alois Gherguț prezintă următoarele funcții ale managementului în
serviciile educaționale:
1. Proiectarea managementului în serviciile educaționale
În activitatea managerială, proiectarea face referire la
dezvoltarea unui model, care trebuie aplicat în vederea dezvoltării
unei institutuții/organizații. În aceeași ordine de idei, planificarea
este activitatea de stabilire a scopurilor și obiectivelor care
urmează să fie implementate, astfel încât modelul proiectat să
poate fi concretizat în mod practic la un nivel de înaltă eficiență.
Activitățile de proiectare și cele de planificare diferă, în
special în ceea ce privește gradul de generalitate.
Proiectarea – presupune situarea la un nivel general al
elaborării misiunii, făcând referire la scopurile generale și la
nevoia unei schimbări în organizație. Aceasta trebuie să indice
categoriile de resurse, căile de intervenție și să enunțe strategia de
acțiune a organizației.
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Planificarea – urmărește etapele concrete prin care se
realizează scopurile proiectului – și anume, obiectivele, acțiunile
care urmează să fie realizate, resursele necesare fiecărei activități,
termenele și resposabilitățile clare, indicatorii de performanță și
rezultatele așteptate, acesta reprezentând nivelul operațional.
Proiectul de dezvoltare instituțională cuprinde două părți: o
parte generală, reprezentată de strategia de dezvoltare, și o parte
operațională, alcătuită din planurile operaționale/planurile de
implementare a strategiei.
Planificarea trebuie să cuprindă definirea obiectivelor
specifice și stabilirea mijloacelor necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse, într-o anumită perioadă de timp. Planificarea
presupune mai multe responsabilități, unele dintre acestea făcând
referire la conținutul strategic (specificarea obiectivelor, a
priorităților și a acțiunii), iar altele la aspecte de organizare ale
proiectului (organizarea resurselor alocate și a resurselor care
trebuie căutate pentru îndeplinirea activităților planificate).
Misiunea organizației cuprinde principalele scopuri ale
acesteia și prezintă mai ales valorile promovate, direcțiile
fundamentale ale prezentului și viitorului organizației, categoriile
de rezultate și nivelurile de performanță, toate acestea făcând parte
din așa-numitele „enunțuri de misiune”. Din misiune derivă
obiectivele, directivele strategice, precum și finalitățile proiectelor
de dezvoltare instituțională sau ale planurilor operaționale prin
care acestea sunt puse în practică.
Viziunea organizației reprezintă cheia principală în
elaborarea clară a misiunii. Un manager poate formula misiunea
organizației pe care o conduce, atunci când are o bună imagine de
ansamblu asupra resurselor pe care le deține, contextului în care
funcționează, cunoscând așteptările generale față de organizație,
valorile și credințele membrilor acesteia și ale societății în care
organizația își desfășoară activitatea.
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Valorile/cultura organizației însumează sistemele
colective de gândire, valori, viziuni, convingeri, reguli, obiceiuri
ale unei organizații și care reprezintă etosul acesteia. În
componenta culturală se regăsesc atât elemente vizibile
(comportamente, limbaj comun, ritualuri, simboluri), cât și, mai
ales, elemente mai puțin vizibile (concepte despre ce înseamnă
valoare în organizație, mituri, standarde empirice legate de modul
de a munci bine și de a te comporta corect). De o importanță
deosebită în construirea culturii organizaționale a unei instituții de
învățământ sunt particularitățile interacțiunilor dintre membrii
acesteia, managementul educațional și modalitățile de comunicare.
2. Organizarea
Organizarea reprezintă un proces amplu, dinamic și
flexibil, de identificare și grupare a acțiunilor, în vederea atingerii
unor obiective comune. Aceasta presupune atât împărțirea
activităților de conducere pe compartimente sau departamente, cât
și învestirea cu autoritatea necesară a personalului aflat în funcții
de conducere. În aceeași ordine de idei, se poate vorbi despre
stabilirea unor linii de autoritate în cadrul instituției de învățământ
și a unor canale oficiale de comunicare, prin care să se asigure
coerența și eficiența activităților.
3. Antrenarea/coordonarea și managementul resurselor
umane
Funcția de coordonare vizează punerea în acord a
intereselor individuale sau de grup, cu misiunea și obiectivele
organizației. Fiecare angajat interpretează într-un mod propriu
bunul mers al organizației, astfel această funcție intervine în
aducerea la același numitor a interpretărilor respective, plasându-le
pe direcția atingerii misiunii și obiectivelor de bază ale
organizației. Resursele umane constituie un element important de
îmbunătățire și dezvoltare a unei organizații, iar în noua societate
capitalul uman înlocuiește capitalul financiar ca resursă strategică.
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Pe de altă parte, resursele umane constituie un avantaj strategic
care trebuie implicat cât mai mult în atingerea scopurilor unei
organizații. Dacă în trecut angajații erau evaluați prin modul în
care își îndeplineau sarcinile de serviciu, în viziunea modernă, din
punct de vedere al managementului resurselor umane, personalul
nu este angajat doar pentru a ocupa un anumit post vacant, ci și
pentru rolul important pe care îl poate juca în cadrul organizației.
4. Conducerea (leadershipul)
Această funcție face referire la punerea în lumină a
comportamentelor favorabile, care duc la îndeplinirea obiectivelor
instituției de învățământ. Un element important este capacitatea de
motivare a personalului prin: folosirea mai multor stiluri de
conducere, buna calitate a relațiilor interpersonale, felul în care
sunt încurajate comunicarea și cooperarea în cadrul organizației și
modul de implicare a personalului în activitatea de luare a
deciziilor. După identificarea obiectivelor, proiectarea structurii
organizatorice și definitivarea schemei de personal, instituția poate
să funcționeze. Conducerea trebuie să urmărească, pe lângă
comunicarea sarcinilor către subordonați și motivarea
personalului, astfel încât să se ajungă la un nivel de performanță
cât mai ridicat în contextul strategiei alese. Activitățile
manageriale presupun motivare, un anumit mod de relaționare și
comunicare cu membrii organizației, ținând cont și de dorințele și
așteptările acestora.
Adoptarea deciziilor
Procesul decizional se referă la alegerea unui mod de
rezolvare a unei probleme din mai multe alternative existente. În
sens larg, acesta include și enumerarea soluțiilor posibile de
rezolvare a unor probleme, în baza unor informații culese în
prealabil și care trebuie să aibă un grad cât mai mare de
certitudine, astfel încât decizia finală să capete un caracter
operațional cât mai accentuat. Din perspectiva abordării
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participative, deciziile de grup au un rol aparte în managementul
serviciilor educaționale; stilurile autoritare de luare a deciziilor pot
fi utilizate doar în probleme pur administrative și la niveluri
inferioare ale managementului. La nivelurile superioare, acolo
unde predomină deciziile strategice, de perspectivă, este necesară
adoptarea deciziilor prin consensul membrilor organizației.
5. Controlul – evaluarea – monitorizarea
Controlul poate fi considerat o fază finală în procesul
managerial, constând în compararea stadiului la care s-a ajuns la
un moment dat cu obiectivele planificate anterior. Se poate vorbi
de o legătură directă între funcția de planificare și cea de control;
astfel, prin intermediul feedbackului, planificarea va propune
obiective în conformitate cu rezultatele și concluziile controlului.
Pe de altă parte, controlul este benefic pentru a preveni posibile
situații de criză și disfuncționalități, ajutând organizația și
promovând performanța în cadrul activităților desfășurate de
membrii acesteia. Evaluarea poate fi definită ca modalitatea prin
care se obțin informații asupra calității, eficienței și dinamicii
activităților manageriale sau asupra rezultatelor unui proiect ori ale
unui plan de dezvoltare instituțională. Monitorizarea reprezintă
procesul continuu prin care se oferă informații și se asigură suport
și consultanță subordonaților sau subsistemelor unei organizații, pe
durata desfășurării activităților stabilite prin funcția de planificare;
monitorizarea servește ca suport pentru implementare și ca bază de
date pentru evaluare.
În volumul Management educațional (2003), autorii
prezintă următoarele trei componente fundamentale ale unui
proces educațional eficient: unele aspecte referitoare la
curriculum, modalități de grupare a actorilor procesului
educațional și comportamentul în predare al cadrelor didactice.
Unele aspecte legate de curriculum – deschiderea spre
managementul curriculumului – au în vedere faptul că organizarea
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și aplicarea curriculumului intră în atribuțiile managerului: și
anume, este de o importanță majoră modul în care este elaborat și
dezvoltat curriculumul la nivelul instituției de învățământ.
Curriculumul nu se reduce doar la conținuturile destinate
predării-învățării, acesta cuprinde în sine și finalitățile actului
educațional, obiectivele acestuia pe diferitele lor paliere de
formulare, modalitatea de organizare ierarhică a învățării cu
implicațiile sale metodologice, aspecte legate de evaluarea
eficacității învățării și ofertele procedurale legate de posibilitățile
de recuperare a unor deficiențe în învățare.
Modalități de grupare a actorilor procesului educațional
Modalitățile de constituire a grupurilor de învățare
determină în mod considerabil calitatea procesului educațional.
 Gruparea pe clase – clasa ca grup constant de învățare,
căruia participantul la programul de formare îi aparține o perioadă
determinată de timp. Această apartenență, nivelul real și nivelul de
pregătire a clasei respective, așa cum este perceput de cadre
didactice și cursanți, raportarea profesorilor la grupul clasei și
raportarea clasei la profesori sunt factori ce influențează
eficacitatea procesului educațional.
 Planul grupării la nivelul actului de învățare – în
această situație se poate vorbi de organizarea învățării, cu
metodologia ei caracteristică. În anumite situații, oferirea unei
importanțe sporite grupelor de învățare și mutarea accentului pe
acest aspect, în detrimentul metodelor de învățare propriu-zisă, pot
avea rezultate negative. Activitatea didactică pe microgrupuri
poate fi considerată o modalitate de apropiere a procesului
educațional de nevoile fiecărui participant la programul de
formare.
Aceste trăsături conduc la ideea de instruire adaptată, care
se poate aplica atât în lucrul pe microgrupuri, cât și în contextul
claselor. Instruirea adaptată, desfășurată în grup-clasă sau
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microgrup în interiorul clasei, are în vedere și alte aspecte
importante pentru optimizarea procesului educațional: folosirea
timpului de învățare și metodologia utilizată în învățare
(oportunitățile de învățare), corelată cu mijloacele de învățare
(manuale, materiale didactice).
Comportamentul în predare al cadrelor didactice
Abordările metodologice și activitatea de organizare a
învățării sunt atribuții ce revin în mare parte cadrului didactic. În
aceeași ordine de idei, stilul didactic al profesorului determină
modul de proiectare a lecției, comportamentul acestuia concret la
clasă, relația socio-afectivă cu participanții la programul de
formare. Acest stil didactic personal poate avea efecte pozitive
asupra procesului de învățare.
Un cadru didactic trebuie să fie instruit pentru a avea un
comportament eficace la clasă, atât în timpul pregătirii sale
inițiale, cât și prin strategii de pregătire continuă. Programele,
structurile claselor, orarul constituie elemente de care profesorul
trebuie să țină seama și asupra cărora nu prea are posibilitatea să
intervină; în schimb, el are posibilitatea de a-și pune amprenta la
clasă prin stilul didactic folosit.
Rezultatele învățării sunt în strânsă corelare cu
performanțele grupului, acestea depinzând de echilibrarea
obiectivelor formării (cunoștințe – atitudini – motivații –
comportamente – reprezentări sociale), de climatul psihosocial al
clasei, de climatul emoțional al grupurilor din clasă, de sistemul de
așteptări al acestei clase și de scala de apreciere.
Tony Bush identifică, în cartea sa Leadership și
management educațional, șase modele principale de management
educațional, și anume: modele formale, modele colegiale, modele
politice, modele subiective, modele de ambiguitate și modele
culturale.
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„Modelele formale presupun că organizațiile sunt sisteme
ierarhice, în care managerii folosesc metode raționale pentru a
urmări scopurile stabilite. Directorii au autoritatea legitimă dată
de poziția formală din cadrul organizației și sunt răspunzători în
fața organismelor care o susțin în privința activităților instituției.”
(Bush, T. (2015), Leadership și management educațional, pag. 55)
Dintre trăsăturile comune ale modelelor formale se pot
enumera:
1. Tendința modelelor formale de a considera organizațiile
sisteme, ce conțin particularități între care există legături
organizaționale clar definite.
2. În cadrul modelelor formale, structura oficială a
organizației are un rol foarte important. Cadrul formal are în
centru diagrama organizațională, care reflectă modul autorizat de
relaționare între membrii instituției.
3. Atunci când ne referim la modelele formale, structurile
oficiale ale organizației tind să fie ierarhice. Diagramele
organizaționale scot în evidență relațiile pe verticală dintre
membrii organizației.
4. În cadrul abordărilor formale, instituțiile de învățământ
reprezintă organizații ce urmăresc obiective. Astfel, instituția are
în această viziune scopuri oficiale, care sunt acceptate și urmărite
de membrii organizației.
5. Modelele formale pleacă de la premisa că deciziile din
cadrul conducerii sunt adoptate în baza unui proces rațional.
Astfel, toate opțiunile care reflectă obiectivele organizației sunt
luate în calcul.
6. Modelele formale au în prim-plan autoritatea liderilor,
care reprezintă ansamblul pozițiilor oficiale din cadrul
organizației. Directorii își exercită autoritatea asupra celorlalți
membrii ai colectivului, în special datorită rolului lor formal.
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7. În modelele formale se poate vorbi de o grijă pentru
răspunderea organizației în fața celor care o susțin.
„Modelele colegiale presupun faptul că organizațiile
determină politicile și iau decizii ca urmare a unui proces de
discuții care duce la un consens. Puterea este împărțită între
câțiva sau între toți membrii organizației, care se presupune că au
o înțelegere comună asupra scopurilor instituției.” (Bush, T.
(2015), Leadership și management educațional, pag. 89)
Modelele colegiale au următoarele caracteristici majore:
1. Au un puternic caracter normativ. Modalitatea de luare a
deciziilor are la bază principii democratice. Astfel, acest model
este unul idealist, fiind mai puțin bazat pe practică.
2. O premisă pentru modelele colegiale o reprezintă
necesitatea existenței unui număr semnificativ de personal calificat
în cadrul instituțiilor de învățământ. Autoritatea profesorilor este
dată de cunoștințele și aptitudinile, pe care aceștia le dețin. În acest
caz, se poate vorbi de o anumită autonomie în clasă, însă este nevoie
și de o bună colaborare între cadrele didactice, pentru a oferi o
unitate în abordarea procesului de predare și învățare. Modelele
colegiale pleacă de la ipoteza potrivit căreia profesioniștii se bucură
de șansa de a lua parte la procesul de luare a deciziilor. Există mai
multe șanse ca deciziile luate în comun să fie în concordanță cu
realitatea, putând fi astfel implementate mai eficient.
3. În cadrul modelelor colegiale există un set comun de
valori pentru membrii organizației. Aceste valori comune au rolul
de a ghida activitățile manageriale ale organizației, conducând la
obiective educaționale comune.
4. Un element-cheie în modelele colegiale îl reprezintă
dimensiunea grupului care are prerogative de luare a deciziilor. În
acest sens, este important să se poată exprima toți membrii
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organizației și să fie bine reprezentați în cadrul diferitelor grupuri
de luare a deciziilor. Multe aspecte ale politicii organizației sunt în
sarcina comitetelor oficiale, nefiind prerogative ale liderilor
individuali.
5. În politica de luare a deciziilor se poate vorbi, în cadrul
modelelor colegiale, de existența unui consens, și nu de diviziune
sau conflict. Existența valorilor și obiectivelor comune duce la
ideea că este posibil ca problemele să fie rezolvate prin înțelegere.
Procesul de luare a deciziilor poate fi îngreunat de căutarea
compromisului, însă acesta este prețul care trebuie plătit pentru a
păstra sentimentul valorilor și convingerilor comune.
„Modelele politice presupun că în organizații politica și
deciziile apar ca urmare a unui proces de negociere și înțelegere.
Grupurile de interese dezvoltă și formează alianțe, urmărind
obiectivele particulare ale politicii. Conflictul este văzut ca un
fenomen natural și puterea se acumulează în jurul coalițiilor
dominante, nefiind un teritoriu rezervat liderilor formali.” (Bush, T.
(2015), Leadership și management educațional, pag. 117)
Modelele politice au următoarele trăsături principale:
1. Modelele politice au în centrul lor activitățile de grup, și
nu instituția ca un tot. Dacă în abordările formale și colegiale
accentul cade pe importanța instituției în sine, în cadrul modelelor
politice un factor principal îl constituie interacțiunea dintre grupuri.
2. Abordările politice presupun preocuparea pentru
interese și grupuri de interese. Se pleacă de la premisa că fiecare
membru al organizației are propriile interese. Dacă au viziuni
asemănătoare asupra anumitor probleme, grupurile pot forma o
uniune, pentru a cere soluții care să le reflecte interesele comune.
Astfel de uniuni pot avea caracter temporar, dizolvându-se atunci
când au fost atinse obiectivele comune.
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3. Modelele politice scot în evidență diversitatea
conflictelor în organizații. Grupurile de interese își urmăresc
propriile scopuri, care pot fi contrare obiectivelor altor subunități
din instituție.
4. În cadrul modelelor politice, scopurile organizației sunt
mai puțin stabile, acestea putând chiar să fie contestate. Membrii,
grupurile de interese și alianțele au propriile viziuni și lucrează în
concordanță cu acestea. Obiectivele pot fi dezbătute și apoi pot
deveni un element important al conflictelor dintre grupuri.
Anumite subunități reușesc să stabilească scopurile lor ca
obiective ale instituției, în timp ce alte interese urmăresc să
înlocuiască scopurile oficiale cu propriile obiective.
5. În viziunile politice deciziile sunt luate în urma unui
amplu proces de negociere. Dacă modelele formale pleacă de la
premisa că deciziile trebuie luate în urma unui proces rațional,
fiind evaluate toate opțiunile în concordanță cu obiectivele
organizației și fiind aleasă alternativa cea mai bună, procesul
decizional din cadrul politic presupune mai multe incertitudini. În
cadrul comisiilor sunt promovate în primul rând interesele proprii
și multe decizii sunt negociate în cadrul întâlnirilor neoficiale
dintre participanți.
6. În teoriile politice ideea de putere ocupă un rol central.
Procesul complex de luare a deciziilor este rezultatul jocului de
influență a indivizilor și a grupurilor de interese. Membrii
organizației mobilizează resurse de putere în vederea susținerii
propriilor interese, având un impact important asupra efectelor
politicii.
„Modelele subiective presupun că organizațiile sunt creații
oamenilor din interiorul lor. Se crede că participanții
interpretează situațiile în moduri diferite, iar aceste percepții
individuale rezultă din contextul personal și valorile proprii.
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Organizațiile au sensuri diferite pentru fiecare dintre membri și
există doar în experiența acestora.” (Bush, T., (2015), Leadership
și management educațional, pag. 145)
Modelele subiective au următoarele trăsături de bază:
1. Modelele subiecte pun accent mai curând pe
convingerile și percepțiile individualităților umane care compun
organizația, decât pe instituția sau grupurile de interese din cadrul
acesteia. În timp ce modelele formale și colegiale au în vizor
instituția în ansamblu, iar modelele politice se axează pe
subgrupuri, modelele subiective se concretizează în jurul
individului.
2. Modelele subiective pornesc de la ideea că o importanță
majoră în cadrul organizațiilor o au semnificațiile atribuite
evenimentelor de către membrii acestora. Astfel, în centrul
modelelor subiective se află interpretarea individuală a
comportamentului.
3. Membrii organizației se raportează la propriile valori și
experiențe atunci când analizează diferitele situații, dar acest lucru
poate conduce și la un posibil conflict între participanți. Din
această perspectivă, se poate face o comparație între modelele
subiective și teoriile politice. Dacă există interese comune,
indivizii se pot constitui în grupuri și alianțe, angajându-se într-un
comportament politic orientat spre atingerea obiectivelor.
4. Modelele subiective pleacă de la premisa că structura
este un produs al interacțiunilor umane. Organigramele specifice
modelelor formale sunt considerate ficțiuni, prin prisma faptului că
acestea nu pot prezice comportamentul indivizilor. Ideea potrivit
căreia oamenii trebuie să se conformeze structurii organizaționale
este considerată perimată. Abordările modelelor subiective mută
accentul de pe structură, pe conduită și proces. În conduita
individuală se reflectă calitățile și aspirațiile participanților, și nu
rolurile formale pe care aceștia le ocupă.
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5. În cadrul abordărilor subiective accentul cade pe
importanța scopurilor individuale, negându-se existența obiectivelor
organizaționale. Organizațiile sunt considerate produsul interacțiunii
membrilor lor, acest lucru ducând la ideea că indivizii, și nu
organizațiile, au obiective. În cadrul acestui model, se poate vorbi
de scopuri și obiective individuale, și nu organizaționale.
„Modelele de ambiguitate susțin că turbulențele și
imprevizibilitatea
reprezintă
trăsături
dominante
ale
organizațiilor. Obiectivele instituțiilor nu sunt clar delimitate, iar
procesele acestora nu sunt pe deplin înțelese. Participarea la
luarea deciziilor este fluidă, deoarece membrii pot decide dacă
intră sau rămân în afara grupurilor decizionale.” (Bush, T.
(2015), Leadership și management educațional, pag. 167)
Modelele de ambiguitate au următoarele caracteristici
principale:
1. Atunci când se face referire la obiectivele organizației se
poate vorbi de certitudini. Se pleacă de la premisa că, la nivelul
mai multor instituții, obiectivele sunt contradictorii și neclare.
Modelele formale presupun că organizațiile au scopuri clare, care
îndrumă activitatea membrilor acestora. Din perspectiva
ambiguității, scopurile sunt atât de vagi, încât pot justifica orice
comportament. Din acest punct de vedere se poate spune că
scopurile devin clare doar prin comportamentul membrilor
organizației.
2. Modelele de ambiguitate susțin că organizațiile au o
tehnologie problematică, prin aceea că procesele lor nu sunt
înțelese pe deplin. Instituțiile nu oferă explicații clare cu privire la
modul în care se materializează rezultatele activităților lor.
3. Teoreticienii modelelor de ambiguitate susțin că
organizațiile au un caracter fragmentar și hipoconectat. Instituțiile
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sunt divizate în grupuri a căror coerență internă derivă din valori și
obiective comune. Conceptul de hipoconectare a fost inițial
dezvoltat și aplicat la nivelul instituțiilor de învățământ. Acesta se
aplică mai ales acelor organizații ai căror membri se bucură de o
libertate de acțiune substanțială.
4. La nivelul modelelor de ambiguitate, structura
organizațională este considerată problematică. Puterea relativă a
diferitelor componente ale instituției este incertă. Comisiile și alte
organisme formale au drepturi și responsabilități care se suprapun
între ele și cu autoritatea învestită la nivelul managementului
individual. Puterea efectivă a fiecărui element al structurii variază
în funcție de domeniul atribuțiilor și de nivelul de implicare a
membrilor acestora. Cu cât este mai complexă structura
organizației, cu atât crește și posibilitatea de instalare a
ambiguității.
5. Modelele de ambiguitate sunt potrivite în special pentru
organizațiile orientate către clienți. În educație, participanții la
programul de formare necesită adesea acces în procesul de luare a
deciziilor, mai ales acolo unde acesta are o influență directă asupra
experienței lor educaționale.
6. Teoreticienii modelelor de ambiguitate subliniază faptul
că managementul organizațiilor presupune o participare fluidă,
membrii acestora situându-se înăuntrul sau în afara procesului de
luare a deciziilor.
7. O altă sursă de ambiguitate provine din semnalele
transmise de mediul organizației, instituțiile de învățământ
devenind tot mai dependente de grupurile externe.
8. În cadrul modelelor de ambiguitate se poate vorbi
despre prevalența deciziilor neplanificate. În cadrul modelelor
formale, pentru problemele care apar sunt formulate soluții
posibile, alegându-se cea mai potrivită dintre acestea. Opțiunea
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respectivă este ulterior implementată și supusă evaluării în timp.
Teoreticienii modelului ambiguității susțin că această succesiune
logică se materializează însă rar. Lipsa unor scopuri formulate și
acceptate în prealabil înseamnă că deciziile nu au o țintă precisă.
Problemele, soluțiile și participanții interacționează, din această
confuzie ivindu-se și opțiunile.
9. Modelele de ambiguitate pun accent pe avantajele
descentralizării.
Având
în
vedere
complexitatea
și
imprevizibilitatea organizațiilor, se crede că multe dintre decizii ar
trebui delegate subunităților sau indivizilor. Descentralizarea luării
deciziilor permite evitarea întârzierilor și incertitudinilor asociate
nivelului instituțional.
„Conform modelelor culturale, convingerile, valorile și
ideologia reprezintă nucleul organizațiilor. Indivizii susțin
anumite idei și valori care le influențează atât propriul
comportament, cât și modul în care evaluează conduita celorlalți
membri. Aceste norme devin tradiții împărtășite, care sunt
comunicate în cadrul grupului și întărite prin simboluri și
ritualuri.” (Bush, T. (2015), Leadership și management
educațional, pag. 191)
La baza culturii organizaționale se află următoarele
caracteristici comune:
1. În cadrul modelelor culturale accentul se pune pe
valorile și convingerile membrilor organizațiilor. Aceste valori
reprezintă chintesența comportamentului și atitudinilor
personalului din unitățile de învățământ. Împărtășirea valorilor și
convingerilor este modul prin care modelele culturale se
diferențiază de modelele subiective. Astfel, modelul cultural
propune ideea unei culturi unice sau dominante în cadrul
organizațiilor. Acest lucru nu înseamnă neapărat că valorile
individuale sunt întotdeauna în armonie una cu alta.
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2. Cultura organizațională aduce în prim-plan dezvoltarea
unor norme și sensuri împărtășite. Premisa este că interacțiunea
dintre membrii organizației sau dintre subgrupurile sale determină
în cele din urmă nașterea unor norme de conduită care devin,
treptat, trăsături culturale ale unității de învățământ.
3. Cultura este exprimată, în mod tipic, prin ritualuri și
ceremonii a căror funcție este de a susține și de a celebra
convingerile și normele.
4. Cultura organizațională presupune existența unor eroi
care întruchipează valorile și convingerile organizației, precum și
comportamentele asociate acestei culturi.
Fiecare dintre modelele prezentate oferă un spectru larg de
perspective legate de leadershipul și managementul din instituțiile
de învățământ. Totuși, toate aceste modele sunt limitate de faptul
că nu pot oferi un tablou complet. Acestea mută accentul pe
aspectele particulare ale organizației, lăsând în umbră alte
caracteristici. Astfel, majoritatea instituțiilor de învățământ adoptă
aspecte din mai multe sau din toate modelele.
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LEADERSHIP ETIC. PROMOVAREA
VALORILOR BAZATE PE ETICĂ
ÎN RÂNDUL LIDERILOR
Plutonier major Dan Cristian IONAŞCU
ISU Galaţi

Să luăm în considerare un scenariu: vii obosit de la o
intervenţie şi loveşti uşor autospeciala în garaj. Problema nu este
observată la schimbarea turei de serviciu, fiind pusă pe seama
altcuiva, care este mai neglijent în obligaţiile de muncă. În turele
următoare eşti ofiţer de serviciu şi îţi surprinzi un coleg
desfăşurând activităţi în afara programului sau contrare
regulamentului, astfel încât îl notezi pentru raport către comandant.
Comportamentul etic trebuie construit permanent,
începând de la fapte cotidiene, în care evităm să ne asumăm
răspunderea, de teama suportării unor costuri ori sancțiuni. Acest
fapt produce o falsă etică, în care lipsa încurajării
comportamentului corect duce la o complicitate și perpetuare a
lipsei de etică la orice nivel. Relativitatea părerilor personale
trebuie întotdeauna corectată de realitatea organizațională atunci
când vine vorba de cultura etică a instituției. Conducerea bazată
pe decizii etice, indiferent de nivel, este un echilibru între
înţelepciune şi asumarea responsabilităţii în probleme practice,
fapt care produce o cultură a încrederii și integrității la nivel
personal și instituțional.
***
În mod obişnuit, promovarea şi procesul de avansare
profesională se concentrează pe competenţă, îndemânare,
antrenament şi studiu; alteori poate avea la bază fapte remarcabile
123

pe timpul intervenţiilor sau în afara serviciului. Cu toate acestea,
leadershipul nu are legătură cu gradul sau funcţia deţinută, ci
depinde de individ. În studiul de față am avut în vedere afirmația
conform căreia orice criză are cauze morale. Ca o soluție la
această zicală, am avut în vedere să pun în legătură dezvoltarea
personală, leadershipul etic și eficiența managerială. Convingerea
de bază este că existența unei structuri manageriale care se
comportă etic în acțiunile sale din cadrul organizației și în raport
cu comunitatea va avea un efect pozitiv asupra tuturor nivelurilor
ierarhice, inclusiv la nivelul relațiilor interpersonale.1
Leadershipul sau conducerea etică este un proces de
management gândit, plănuit, în care conducătorii expun o serie
de valori universale care răzbat din deciziile instituţionale, unde se
cere deseori un grad ridicat de curaj şi moralitate, pentru a fi duse
la capăt. Conducerea etică a instituţiei (organizaţiei) este astfel
definită printr-un respect pentru valorile etice, apărarea drepturilor
şi demnitatea celorlalţi. Acest tip de conducere este strâns legat de
valori care includ: onestitatea, încrederea, aprecierea, carisma şi
imparţialitatea.
În cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă şi al structurilor subordonate, Codul de etică şi
deontologie a personalului este prevăzut prin Ordinul nr. 1489 din
3 noiembrie 2006. Între obiectivele acestuia, sunt prevăzute trei
tipuri de relaţii despre care vom vorbi în continuare: a) între
instituţie şi public/comunitate; b) între angajaţii instituţiei; c) la
nivel personal sau rezultate în urma unui raţionament şi care fac
referire la pregătirea personală şi înţelegerea responsabilităţii
funcţiei. Acestea nu pot fi separate, sunt complementare.

1

Hirst et alii, 2016.
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Un leadership etic bazat pe credință. Dimensiunea
spirituală a existenței, virtuțile promovate de religie și înțelepciunea
acesteia încă pot hrăni și azi nevoia dezvoltării personale și
construirea imaginii unui lider. Unul din cei mai prolifici autori și
traineri în dezoltarea personală este John C. Maxwell. În câteva din
lucrările sale, acesta afirmă că leadershipul are o fundamentare
teologică, prin exemplul dat de Dumnezeu. Ceea ce face diferența
dintre un lider obișnuit și unul care își asumă rațiunile spirituale ale
deciziilor sale, se regăsește după Maxwell, în 1 Ioan, 4.7-21.
Maxwell face afirmații de genul: „cu toții conducem și suntem
conduși de cineva” sau „caracterul și competența fac din lider o
persoană de încredere”.2 Vorbind despre cele 21 de calități ale unui
lider, Maxwell începe cu caracterul, vorbind apoi despre carismă,
competență, generozitate, responsabilitate, viziune.
A fi în poziţia de lider, fie că este vorba de comandant
al unei unităţi militare sau de altă poziţie care solicită încrederea
populaţiei, aduce cu sine o mare răspundere etică. Faptul
solicită constant liderului o practică în această privinţă,
manifestată printr-un comportament moral3, o rapidă înţelegere şi
autocenzurare în mod zilnic şi transparent, nu subiectiv şi
relaţionat la ceea ce are de pierdut.
2

Maxwell, 2003, pag.3. Competența unui lider este inclusă în triada
cunoaștere-etică-credință.
3
Vom utiliza sintagma de „comportament moral” pentru toate comportamentele
prosociale, benevoitoare și altruiste. Comportamentele morale au două
caracteristici esențiale: a) aduc beneficii persoanelor din contextul social și
b) sunt asociate valorilor morale ale indivizilor. Emoțiile morale (precum
vinovăţia, mândria, bucuria, ruşinea, tristeţea, regretul, uşurarea etc.) au un rol
deosebit de important în judecata morală umană, influențând legătura dintre
principiile morale și comportamentul moral. Emoțiile morale sunt numite astfel
datorită funcțiilor îndeplinite: (1) de a motiva și însoți judecățile morale,
valorile morale, comportamentul moral și identitatea morală și (2) de a opri
manifestarea comportamentelor egoiste, imorale, care ar avea influențe negative
asupra celorlalți indivizi, asupra celorlalte grupuri (Haidt, 2003).
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Omenirea are nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de lideri
care să întruchipeze echilibrul dintre înțelepciune, religie și etică.
Datorită unui asemenea lider, reușim să echivalăm înțelepciunea
cu bunătatea și să le urmăm într-o organizație. În Biblie, Apostolul
spune: „Felul vostru de vorbire să fie: Da, da; nu, nu; ce trece
peste aceste cuvinte vine de la cel rău” (Matei, 5.37). Cu alte
cuvinte, comportamentul etic este ţesut în viaţa şi acţiunile
cotidiene, unde comunicăm prin vorbe, dar ne comunicăm şi
identitatea propriei persoane, prin fapte.
Această încredințare în valorile personale o asociem aici cu
dimensiunea spirituală inerentă leadershipului etic, inclusiv al
personalității unui lider. Din punct de vedere al leadershipului, este
importantă legătura liderului cu biserica locală, în vederea
evoluției personale. Această nevoie a omului de azi de a
spiritualiza munca a fost scoasă în evidență de cercetările
moderne4. Faptul este datorat unei viziuni majoritare care separă
munca de semnificația ei spirituală și chiar condiția ființei umane
în lume. Conform acestor studii, omul trebuie să se conecteze cu
natura, cu viața și cu el însuși.
Principii conducătoare. Expresia de „principiu corect”
poate fi definită prinr-o idee care ne influenţează fundamental
atunci când luăm decizii într-o privinţă. Într-o carieră marcată de
serviciul la pompieri, acest tip de principiu este vital în stabilirea
eticii de lucru şi ne-/respectarea lui ne arată direcţia pe care vom
merge în viitor. Pentru fiecare dintre noi, propriile principii de
viaţă sunt bazate pe o multitudine de factori, unii care depind de
noi, alţii mult departe de noi: depinde de fiecare militar în parte să
facă propriul angajament pentru acest stil de viaţă principial pe
care îl numim „viaţa de pompier”, regăsindu-se în valori specifice.
4

Richard Peregoy, 2016, pp.271-287.
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Pentru încercarea de înţelegere a comportamentului moral
în relaţiile de serviciu, vom extrage din legislaţia amintită unele
caracteristici practice. În capitolul 3 al Ordinului nr. 1489 din
2006, articolul 6 menționează despre principiile care guvernează
etica şi deontologia profesională a personalului. Aceste principii
pot fi considerate un fundament al modului de lucru al unui lider:
legalitatea, prioritatea interesului public, asigurarea egalităţii
de tratament, nediscriminarea, profesionalismul, imparţialitatea
şi independenţa, loialitatea, integritatea morală, cinstea şi
corectitudinea, transparenţa, continuitatea şi gradualitatea unor
controale periodice, confidenţialitatea.
Putem concluziona că postura de conducător nu este deloc
uşoară: principiile amintite nu se cer puse în practică doar pe
timpul serviciului, ci şi în timpul liber, pentru a face parte din felul
de viaţă al persoanei. Din acest fel de viaţă decurge curajul de a le
aplica în relaţiile profesionale, nu din lectura regulamentelor
militare.
Leadership etic și valori profesionale. Conducătorii, şefii
instituţiilor sunt apreciaţi pentru capacitatea lor de influenţă asupra
celorlalţi, în atingerea unor scopuri comune. Ei îşi pot folosi
abilităţile şi statutul de şef pentru a face bine sau rău (binele
şefului poate să nu fie şi al comunităţii), iar nivelul de încredere pe
care îl primesc este direct proporţional cu etica deciziilor şi
acţiunilor luate – mai ales în situaţii limită. Unele situaţii morale
apar atunci când are loc un conflict între valori (bine-mai bine) sau
atunci când se încalcă normele etice (bine-rău). De multe ori, cele
mai grele dileme pe care le pot întâlni liderii constau în conflictul
dintre valori, iar alegerea trebuie să fie bazată pe etică. Orice alte
situaţii în care este supus, de exemplu presiunilor, sau îşi
protejează anumiţi subalterni puşi în faţa unei greşeli făcute faţă de
un alt coleg, reprezintă cazuri de încălcare a deontologiei.
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Antonio Sandu vorbește despre nevoia întoarcerii de la
simpla etică în afaceri, către un leadership etic. Cercetătorul afirmă
că trebuie să renunțăm la aceeași stabilire a principiilor care
guvernează relațiile de afaceri, în favoarea unui comportament etic
în care modelul axiologic asumat
de manager ar trebui să fie pe
primul loc5. Acest model este
bazat pe rolul de lider pe care și-l
asumă managerul.
Nu este vorba doar despre
manageri care își asumă o serie de
valori, ci despre un proces de
dezvoltare personală în care
valorile devin parte integrantă din
modul de a fi, fapt care aduce principiile practice și în contextul
acțiunilor etice din cadrul organizației.
Liderul poate fi considerat drept răspunsul la nevoia de
evoluție și dezvoltare pe care o resimțim în viața cotidiană și are
meritul de a aduce o schimbare, prin felul creativ a de vedea
lucrurile și evidențiind punctele tari ale unei organizații pusă în
slujba comunității.
Cele mai recente cercetări arată că teoria virtuților etice are
o aplicabilitate extinsă în cadrul analizei mediului organizațional.
Cercetările pun accentul pe importanța caracterului, moralității și
puterii de influență a indivizilor care pun în practică virtuți etice.
Dincolo de regulamente și norme stabilite prin deontologia
profesională, nu putem ignora faptul că suntem responsabili și
purtători ai climatului etic la locul de muncă. Este adevărat că în
acest caz principiile personale se subordonează eticii profesionale.
5

Sandu 2016, pag. 172.
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Dar când valorile personale vin în conflict cu cele ale profesiei sau
organizației, primele au prioritate în interpretarea relațiilor de
muncă. Pe de altă parte, ființele umane care își asumă o etică a
virtuții6 se manifestă mereu ca o conștiință unitară, un factor de
intervenție în viața indivizilor și a grupului cu care aceștia întrețin
legături. În concluzie, observăm că excelența în societate și în
mediul organizațional este deseori rezultatul unor acțiuni pe care le
întreprind liderii cu un puternic simț al moralității, fapt care are
impact asupra relațiilor profesionale și a soluțiilor implementate7.
Liderul înţelept poate avea o influenţă deosebită la nivelul
instituţiei, privind evoluţia şi scopurile ei. Un conducător eficient
se va concentra pe ceea ce este corect, ajutând unde este cazul, dar
demonstrând în acelaşi timp că nu se vor exploata anumite
slăbiciuni ale sistemului8. Doar atunci instituţia le va reflecta
comportamentul şi va oglindi dorinţa de a deservi comunitatea.
Câteva principii extrase de la pompieri
Redau în continuare câteva dintre principiile de viaţă pe care le-am
preluat din felul de a trăi al colegilor de armă, din declaraţiile unui
fost comandant al pompierilor din Galaţi şi le asociez cu un om de
succes în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
1. Să fii mereu un elev în lucrul cu focul! Este cunoscut
faptul că incendiile au un caracter dinamic şi cresc exponenţial.
Astăzi incendiile sunt diferite faţă de cele din trecut, iar pompierii
care doresc să fie profesionişti în domeniu trebuie să înveţe
permanent şi să se implice activ în înţelegerea meşteşugului
6

Virtutea etică este definită de Aristotel ca „măsura justă”, ca „linia mediană”
sau calea de mijloc, ca punct de echilibru între două extreme, adică între două
vicii (excesul şi insuficienţa). Eudemonismul este concepția morală întâlnită la
Aristotel. Problema centrală a eticii aristotelice gravitează în jurul naturii şi
mijloacelor de realizare a binelui, instituit ca scop absolut spre care tinde totul.
7
Wang et alii, 2016, pp. 67-77.
8
Yang & Zhu, 2016, pag.179.
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stingerii incendiilor. Evoluţia profesională poate fi atinsă prin
pregătire îndelungată, determinare şi analiză interioară, după
fiecare intervenţie, a punctelor forte şi a celor slabe. Chiar şi
veteranii aflaţi în activitate ştiu că prima dată trebuie să îţi dezvolţi
un set de abilităţi de bază, care se îmbunătăţeşte cu fiecare
intervenţie. Situaţiile complexe pe care le întâlnim au dezvoltat
alte noi îndemânări, sau cele vechi s-au schimbat, la fel ca
evenimentele la care suntem chemaţi să intervenim.
Dezvoltarea unui lider în cadrul pompierilor trebuie să fie
multifaţetată, adică studierea unor strategii şi tactici de intervenţie
nu trebuie să fie singurul lucru pe care acesta îl realizează. Sunt
deosebit de importante aspectele legate de legislaţie, social-media,
relaţiile interumane (la serviciu şi în afara lui).
2. Împărtăşeşte experienţa! Dar fii sigur că ai învăţat bine
lecţia înainte! Este deosebit de important să învăţăm din fiecare
experienţă, bună sau rea: în acest fel, nu vom fi condamnaţi să
retrăim greşelile trecutului. Una din responsabilităţile liderului, fie
că este şef de tură, compartiment ori subunitate, trebuie să fie
transmiterea cunoştinţelor către ceilalţi, în special dacă este vorba
de ceva trăit în mod personal sau aflat de la cineva cu experienţă.
Lecţiile învăţate din tragedii, alături de măsuri de protecţie pe
viitor (nu doar hârtii semnate că s-a luat la cunoştinţă punctul de
vedere al SSM) trebuie transmise către fiecare elev (pompier,
poliţist, jandarm), ca un mod de educare deopotrivă a
entuziasmului tinereţii, cât şi pentru a onora amintirea celor căzuţi
la datorie. Din păcate, multe din aceste lecţii sunt uitate în rafturi,
iar noii-veniți habar nu au despre ceea ce s-a întâmplat cu cei
dinaintea lor şi despre jertfa pe care au depus-o.
3. Fii profesionist în tot ceea ce faci! O vorbă veche spune
că eşti rege atâta timp cât îţi faci treaba în mod responsabil. Fiecare
dintre noi putem schimba ceva prin lucrurile pe care le facem în
timpul intervenţiilor, indiferent de grad, funcţie sau atribuţii. Este
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importantă aici atitudinea pe care o avem atunci când lucrăm, pentru
că deschiderea şi acceptarea ne ajută să ne însuşim înţelegerea
lucrului efectuat. Refuzul acceptării unui ordin trebuie justificat,
pentru că va avea efectul merelor stricate dintr-un coş: indiferenţa
este molipsitoare. Militarii devotaţi carierei ştiu cât de importantă
este atitudinea echipei în situaţiile-limită, iar comandantul de
echipaj trebuie să ridice permanent moralul echipei sale.
4. Cunoaşte-ţi meseria! Fă-ţi datoria! Fii perfecţionist!
Înţelegerea necesităţii perfecţionării continue, pentru a cunoaşte
tainele meseriei, conduce către următoarele principii ale unui lider.
Odată ce ne străduim să cunoaştem cât mai bine munca şi apoi
punem în practică cele învăţate, ocazia de a face o faptă deosebită
nu va întârzia să apară. Liderul şi noi înşine nu ar trebui să
acceptăm nimic sub calificativul de „foarte bine” când vine vorba
de instruirea unui pompier, unde pregătirea face diferenţa dintre
viaţă şi moarte. „Merge şi aşa” este reţeta pentru un dezastru
iminent şi vieţi irosite. Fostul şef de tură ne amintea mereu că
locul evenimentului nu lasă loc pentru greşeli şi leneşi. Să nu
uităm, de asemenea, că noi, toţi militarii, am depus un jurământ de
credinţă, care nu expiră ca salamul sau laptele, atunci când are loc
o catastrofă.
5. Să facem lucrul corect, pentru raţiunile potrivite! Luarea
unor decizii în situaţii grele nu este un lucru uşor, pentru niciun
lider. Cu toate acestea, să nu gândim că o viaţă principială este
ceva despre care citim în cărţi, într-o vreme a eroilor: principiul de
viaţă al unui lider/comandant ar trebui să se refere la luarea
deciziilor corecte, în legătură cu motivele corecte, chiar dacă
cineva de față nu este de acord. A fi responsabil înseamnă a lua
decizii care pot supăra pe cineva. Evident că nu dorim să lăsăm ca
moştenire amintirea unor decizii care au afectat colectivul dar dacă
la bază au fost principii corecte, atunci să fie asumate până la capăt
consecinţele.
131

Din păcate, a lua decizii principiale şi a fi corect nu este
nici uşor şi nici nu produce popularitate, într-o perioadă în care
promovarea prietenilor este prioritară şi autoavansarea a luat locul
meritocrației. Acum trecut la cele veşnice, comandantul Secţiei de
Pompieri Galaţi de acum 50 de ani, colonelul Costin Fănică,
declara: „Important este mai întâi A FI om, apoi A FACE. (...) Să
fii comandant înseamnă să iei decizii, chiar dacă vor fi contestate
sau uneori pripite. Mă crezi sau nu, să fii un comandant nehotărât
este mai grav decât să fii unul care a greşit o dată: lipsa impunerii
din partea unui conducător erodează încrederea şi credibilitatea
echipei.”
6. Nu este vorba de mine, ci de NOI. Pompierii sunt o
familie. Ca o familie trăim şi tot aşa muncim. Un lider adevărat
cunoaşte acest lucru şi cultivă un mediu armonios pentru echipa
sa. Această unitate trebuie promovată permanent, pentru că o
echipă unită la antrenamente va răspunde foarte bine pe timpul
intervenţiilor. Răspunsul adecvat la solicitare este exact ceea ce
aşteaptă comunitatea şi motivul pentru care existăm.
Toate focurile se sting în cele din urmă, iar a lichida un incendiu
fără să fie rănit personalul turei este un lucru bun. Cu toate
acestea, scopul deplin ar trebui să fie lichidarea incendiului,
eficient şi în timpul cel mai scurt, fără să existe răniţi sau decese,
limitând efectele propagării incendiului la vecinătăţi.
7. Succesul unui lider este direct proporţional cu succesul
echipei. Cu referire la activitatea de mentorat a unui şef de gardă
intervenţie sau inspector-şef, colonelul Costin Fănică declara
că: „a fi comandant înseamnă să-i pregăteşti pe cei care te vor
înlocui”. Una din provocările acestei perioade, în care multe cadre
militare au ieşit la pensie,este promovarea unor şefi tineri şi mai
puţin experimentaţi, ceea ce devine o sarcină dificilă. Persoanele
capabile sunt deseori uitate în favoarea unor „căţărători mai rapizi”
şi parveniţi în funcţie.
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8. Nu accepta un comportament nepotrivit, indiferent dacă
este un fapt mărunt! Normalizarea unui comportament deviant nu
poate fi acceptată la locul de muncă. Acceptarea unui
comportament nepotrivit o singură dată, de dragul unei glume
gustate de întregul colectiv, deschide Cutia Pandorei pentru alte
mici compromisuri. Pot avea loc glume nepotrivite, discriminare,
crearea unor grupuri şi alte reacţii „chimice” în cadrul unui grup
care inevitabil îi va transforma pe cei nou-veniţi pentru a se integra
în jurul unor principii deja construite. Sarcina unui şef de
compartiment este urmărirea evitării comportamentului
conflictual, pentru a ajunge la cauza generatoare: în câmpul
focului nu este loc de răzbunări, pentru că aceasta ar duce la
compromiterea scopului intervenţiei şi pierderea de vieţi omeneşti
chiar.
9. Comunică-ţi aşteptările! Pentru a avea succes, orice lider
trebuie să stabilească scopuri clare ale planului său de
management, alături de echipa şefilor de compartimente/structuri
subordonate. Dacă sunt stabilite aşteptări clare împreună cu
echipa, pasul următor şi logic ar trebui să fie adoptarea acestora de
bună voie. Pentru a veni în sprijinul acestor cerinţe,
liderul/comandantul trebuie în acelaşi timp să furnizeze necesarul
de informaţie şi parametrii de identificare şi definire a conceptelor
şi comportamentelor urmărite. Dacă lipseşte din ecuaţie
componenta vitală a expectativelor, comportamentele urmărite vor
fi neglijate şi scopurile ambigue.
Concluzii
Leadershipul etic este cel mai bun răspuns la starea de criză
pe care o resimte omul postmodern. Leadershipul etic este o
construcție ce duce la transformarea personală, la eficientizarea
organizațională, la îmbunătățirea comunicării interpersonale, la
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realizarea unei platforme comune de acțiune la nivelul organizației
și al comunității. Dezvoltarea lui are un efect benefic datorită
promovării eticii în centrul acțiunii publice, în prim-planul vieții
organizaționale și în inima dezvoltării personale. Fie că are rațiuni
de natură religioasă, sau presupune un model rezultat prin
laicizarea valorilor religioase, leadershipul are la bază un proces al
dezvoltării personale ce evoluează de la acțiuni etice în plan
personal, către o cultură a încrederii și responsabilității în cadrul
organizației.
Un leadership etic presupune situarea liderului în centrul
unui edificiu etic în care urmărirea binelui public are ca
instrumente dezvoltarea personală, managementul eticii și
etica managerială, responsabilitatea etică și sustenabilitatea,
atașamentul spiritual față de o credință. La aceasta se adaugă
un efort personal al liderului, de implicare în organizație.
Leadershipul etic mizează pe vocația conducătorului de a dezvolta
o cultură etică în situațiile profesionale, fapt care motivează
angajații în dezvoltarea personală, a spiritului critic în problemele
care pot apărea și în oferirea de soluții utile într-o infrastructură
etică9.
Astăzi, suntem în momentul în care am progresat deja de la
impunerile anilor 1980 (comandă şi controlează), către perioada
anilor 1990-2000 (împuterniceşte şi urmăreşte); am ajuns la
momentul lui uneşte-şi-sprijină. Una din calităţile necesare în
orice instituţie sau unitate militară este implicarea: energia
angajaţilor, entuziasmul şi devotamentul manifestat către un
proiect comun în compartiment/unitate sunt ingrediente în reţete
ale unei echipe durabile.
9

Wright et alii, 2016, pp. 647-663.
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Leadershipul etic presupune lideri etici capabili să asigure
un climat etic, iar în privința relațiilor de muncă, presupune
respect pentru demnitatea umană, regulamente și legislația
specifică. Drept exemplu de acțiune etică, o bună cultură
organizațională este aceea care recunoaște valoarea muncii
fiecăruia și răsplătește efortul dezoltării personale, cât și al altora
(mentorat) sau participarea la acțiuni voluntare.
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